
Onthulling kanon
Ommerschans

Boekpresentatie 
KRA MinDef

Artillerie Gala 
2018

70e jaargang 2018 /// No. 03



Secure radio networks: 
SVFuA – Best choice 
for Apollo project. 
Provided by fully trusted and robust networked radio solutions 
Rohde & Schwarz is the general contractor for the software defi ned 
joint radio system of the German armed forces: SVFuA.
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radiocommunications for smart and connected networks in joint 
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❙ Interoperable due to high data rate IP waveforms
❙ Simultaneous transmission of voice and data
❙ Downwards compatible with existing legacy radio systems
❙ Multi-level security
❙ Encryption up to German GEHEIM and NATO SECRET
❙ Future-proof certifi cation in line with SCA 2.2.2
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Van de Redactie

Juist in deze tijd waarin het lijkt dat na tientallen jaren van  
bezuinigingen er eindelijk weer geld beschikbaar komt voor de 
Krijgsmacht is het goed om onze stem zonder ruis te laten horen 
aan de politieke besluitvormers. Het programma van de ALV 
biedt daar bij uitstek de gelegenheid voor. Ik roep dan ook  
iedereen op, maar vooral onze actief dienende kameraden, om 
gehoor te geven aan deze uitnodiging.
 
In de tweede plaats vindt u een artikel van de hand van de  
Commandant Vuursteuncommando en zijn hoofd kenniscen-
trum. Dit artikel gaat over de zich ontwikkelende visie over de 
toekomst van de grondgebonden vuursteun. Dit is belangrijke 
stof! Meer geld voor defensie is één ding maar als je geen plan 
hebt waar dat geld aan besteed moet worden dan weet je één 
ding zeker: het geld komt niet bij jou terecht. 

Het opiniestuk van onze voorzitter gaat ook over de toekomst 
van  ons wapen en dan over de belangrijke vraagstukken die 
moeten worden opgelost als we weer gaan groeien. Dit zijn  
natuurlijk de luxe-problemen waar we graag over nadenken.  

Het derde artikel waar ik uw aandacht op wil vestigen is van  
onze vaste Noorse correspondent Walter Håland. Hij beschrijft 
een Noors systeem om JTACS te trainen en dat is juist zo  
interessant omdat ook wij volop bezig zijn met de introductie  
van een vergelijkbaar systeem. Leren van onze bondgenoten is 
een goede eigenschap waar we beiden sterker van worden.

Het Korps Rijdende Artillerie bestaat 225 jaar, het is u onge- 
twijfeld niet ontgaan. In dit nummer het vervolgartikel over de  
historie van dit roemruchte Korps maar ook de mogelijkheid om 
een schitterend gedenkboek te bestellen.

Dit nummer is officieel het eerste nummer waar ik als nieuwe 
eindredacteur verantwoordelijk voor ben maar leest u het woord 
officieel vooral behoorlijk vetgedrukt.

Gelukkig is het namelijk zo dat de u vertrouwde eindredacteur 
Henk van Rijssen mij behoorlijk aan de hand heeft meegenomen. 
En dat is maar goed ook! 
Er komt behoorlijk wat kijken voordat we de nietjes met een  
gerust hart door een nummer heen kunnen slaan en dat leer je 
niet zonder dat je daar stevig in gecoacht wordt.

Henk heeft de Sinte Barbara in de vele jaren dat hij eindredacteur 
was zowel inhoudelijk als qua vormgeving op een zeer hoog  
niveau gebracht. Hij verdient hiervoor onze grote waardering  
en respect. Ik ben in ieder geval heel blij dat hij zijn steun heeft 
toegezegd om mij nog een jaar lang te ondersteunen met  
het redigeren van het verenigingsnieuws, de traditie-items en het 
nieuws van het Wapen.

Henk, bedankt!

Voor u ligt het derde nummer van 2018. We zijn er denk ik weer in geslaagd om een 

interessante mix van inhoudelijke artikelen en verenigingsnieuws bij elkaar te brengen.  

Ik wil u op een aantal zaken wijzen. In de eerste plaats vindt u in dit nummer de eerste convocatie voor de  

ALV 2019. Dit is een bijzondere want de zeventigste! De afdeling Den Haag is de organiserende partij en ze  

laten ons vooruitzien naar een zeer speciaal en aantrekkelijk programma.

Eerste nummer als
Eindredacteur

TEKST /// KOL B.D. TEUN BAARTMAN
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De tijden dat het voortbestaan van ons Wapen ter discussie 
stond liggen alweer enige tijd achter ons. Het belang van 
vuursteun en ook van het grondgebonden element daarin, wordt 
door iedereen binnen Defensie erkend. Dat is onder andere het 
gevolg van de ervaringen uit recente conflicten binnen en buiten 
Europa waarin de Russische artillerie ongekend effectief en 
letaal bleek te zijn. Daaruit moest worden geconcludeerd dat de 
artilleriecapaciteit van onze potentiële tegenstanders die van de 
NAVO verre overtreft en dat de NAVO het behoorlijk heeft laten 
liggen de afgelopen jaren. 

Tegelijkertijd zien we dat binnen de NAVO door technische 
ontwikkelingen op het gebied van munitie en wapensystemen de 
slagkracht en de inzetmogelijkheden van de artillerie enorm 
kunnen toenemen, waardoor de grondgebonden vuursteun niet 
alleen maar ondersteunend en voorwaardenscheppend is in het 
gevecht, maar zelfs beslissend. Daarnaast is de grondgebonden 
vuursteun een onmisbare schakel in complexe gevechtssituaties 
in een omgeving waarin de bewegingsvrijheid van de diverse 
wapensystemen aan beperkingen onderhevig is. Ten slotte 
moeten we verwachten dat bij toekomstige operaties tegen een 
gelijkwaardige tegenstander de luchtstrijdkrachten minder in 
staat zullen het gevecht op de grond te steunen, druk als ze zijn 
met andere essentiële taken. 

Grondgebonden vuursteun is het belangrijkste middel in handen 
van een commandant te velde is waarmee hij 24/7 en onder alle 
omstandigheden het gevecht kan voeren. Er is dus alle reden te 
investeren in grondgebonden vuursteun en het lijkt binnen de 
Nederlandse defensie ook die kant op te gaan. Ik wil in dit 
voorwoord daarop wat licht laten schijnen, zowel vanuit het 
oogpunt van geplande en benodigde capaciteiten als vanuit het 
oogpunt van traditiehandhaving.

Capaciteiten
Een eerste stap in de ontwikkeling en opbouw van grondgebonden 
vuursteuncapaciteiten zal zijn de oprichting van de afdeling 
artillerie. Zoals iedere artillerist weet is de huidige vuursteun-
capaciteit ondergebracht en organisatorisch vervlochten met het 
Vuursteuncommando (VustCo). Per 1 november 2018 wordt de 
afdeling organisatorisch zelfstandig, maar zal deel blijven uit- 
maken van het VustCo. De Afdeling Artillerie zal bestaan uit een 
commandogroep (cogp), hoofdkwartierbatterij (hkbt), wat 
vroeger kortweg de stafbatterij werd genoemd en drie 
gevechtsbatterijen (gevbtn). Van de gevbtn hebben er twee als 
hoofdwapensysteem de PzH en één de 120 mm mortier (mr). 
Een gevbt PzH bestaat uit een cogp, een stafpel en twee gevpels 
PzH (2x4 PzH), een gevbt mrn bestaat uit een cogp, een stafpel 
en twee gevpels 120 mm mrn (2x4).

De volgende, reeds vastgestelde, stap zal zijn de toevoeging van 
een extra gevbt PzH. Die bt zal initieel beschikken over slechts 
één gevpel PzH, aangezien het andere gevpel als derde mrpel 
onder de mrbt (CBt) komt te hangen. Deze stap, die ook gepaard 
gaat met een personele uitbreiding, moet zo snel mogelijk 
worden gerealiseerd, maar een tijdschema is momenteel niet te 
geven.

Hoewel er al verdergaande plannen zijn voor een verdere 
uitbreiding van de grondgebonden vuursteun, zal de realisatie 
daarvan afhankelijk zijn van financiële middelen die pas 
beschikbaar kunnen komen als de Nederlandse politiek bereid is 
daadwerkelijk de tweeprocentnorm van NAVO te realiseren. Veel 
hangt ook af van de zogenaamde herijking van de defensienota 
die in 2020 moet plaatsvinden (zie vorige SB). In een gewenste 
eindsituatie beschikt de Nederlandse krijgsmacht over brigades 
die gelijktijdig en voldoende gesteund gedurende langere tijd en 

In de betrekkingen tussen landen spelen vele machtsfactoren een rol, waar een krijgs- 

macht slechts één van is. Bij tegengestelde belangen of in conflictsituaties maken de  

landen gebruik van een scala aan middelen om hun belangen zeker te stellen; in dit verband wordt de  

term ‘hybride oorlogsvoering’ gebruikt, waarbij grote effecten kunnen worden bereikt zonder of nog voordat  

dat er een schot wordt gelost. Toch valt in de trits van machtsfactoren en beïnvloedingswijzen een  

effectieve krijgsmacht niet weg te denken, in eerste instantie ter afschrikking en zonodig uiteindelijk als  

middel om de eigen belangen gewapenderhand te verdedigen. Een effectieve krijgsmacht is ondenkbaar  

zonder adequate grondgebonden vuursteun.

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

hoog in het geweldsspectrum kunnen worden ingezet. Op die 
manier kan weer inhoud worden gegeven aan het ‘gevecht van 
de verbonden wapens’. Voor de vuursteun betekent dit dat elke 
brigade beschikt over een eigen afdeling artillerie. 

Wat de bewapening betreft, zou voor de afdeling van 11 
Luchtmobiele Brigade een licht indirect vurend systeem (LIVS) 
moeten worden ingevoerd ter vervanging van de huidige 120 
mm mr en zouden de afdelingen van 13 Lbrig en 43 Mechbrig 
met de (nog beschikbare) PzH moeten worden uitgerust. Die 
afdelingen zullen deel blijven uitmaken van het VustCo, of op 
termijn worden gekoppeld aan de brigades. In dat laatste geval 
lijkt het voor de hand te liggen alle vuursteuneenheden in ’t 
Harde onder te brengen vanwege de beschikbare faciliteiten en 
de aanwezigheid van het VustCo dat hoe dan ook een opleidings- 
en trainingstaak zal behouden. Op basis van een dreigingsanalyse, 
ligt ook invoering van een raketsysteem voor de hand, dat in 
voorkomend geval bij de PzH-afdelingen kan worden ingedeeld 
of in een aparte eenheid.

Hoe de ontwikkelingen ook zullen zijn, het VustCo zal een 
belangrijke rol blijven spelen in de toekomstige organisatie. Het 
gaat in dit geval om opleiding en training, kennisontwikkeling en 
–toepassing en de functie van vuursteunautoriteit met daaraan 
gekoppeld doctrineontwikkeling en bewerkstelligen van eenheid 
van opvatting. Mochten in de toekomst de brigades een grotere 
mate van zelfstandigheid krijgen, ook logistiek en is het gelijktijdig 
optreden van meerdere brigades in hetzelfde operatietoneel 
denkbaar, dan zal ook de noodzaak tot vuursteuncoördinatie op 
hoger niveau bestaan.

Traditiehandhaving
Traditiehandhaving is van belang voor eenheidsbinding en ‘esprit 
de corps’, trots op het Wapen en daarmee uiteindelijk voor de 
operationele inzetbaarheid van de eenheid. Het Wapen der 
artillerie kent een rijke traditie waarin namen en nummers van 
eenheden een belangrijke rol speelden. Als we weer een echte 
afdeling oprichten en later nieuwe vuursteuneenheden, ligt het 
voor de hand de afdeling en die eenheden een eigen identiteit en 
dus ook een nummer te geven. Een discussie over de identiteit 
van de afdeling of andere nog op te richten vuursteuneenheden 
in de toekomst zal veel sentimenten losmaken. Ik wil daarom wat 
uitgangspunten formuleren die de besluitvorming in de Wapen-
traditieraad (WTRA) kunnen ondersteunen en mijn mening geven 
over wat daarvan de consequenties zouden kunnen zijn.

In de eerste plaats moet bij de toekenning van eenheidsnummers 
rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen 
binnen de vuursteun zoals hierboven geschetst, ongeacht het 
tempo waarin veranderingen zullen worden doorgevoerd. 
Vanwege de rijke traditie binnen de artillerie is het gewenst 
zoveel mogelijk gebruik te maken van eenheidsnummers die ooit 
in gebruik waren of nog zijn en van de systematiek voor 
eenheidsnummering zoals die ooit werd gehanteerd. Dat wil 
zeggen dat brigadeafdelingen een nummer onder de honderd 
zullen hebben en andere vuursteuneenheden buiten de brigade 
een nummer boven de honderd. Daarnaast dienen de korpsen 
van de Veldartillerie te blijven bestaan en te worden gekoppeld 
aan eenheden. Zodra er meer afdelingen zijn, kan elke afdeling 
een eigen korpsidentiteit krijgen.

Verder lijkt het mij voor de hand liggend dat de korpsindeling in 
de hier geschetste eindsituatie zoveel mogelijk een voortzetting 
is van de huidige situatie en rekening houdt met de historische 
aard van de twee artilleriekorpsen. Zo is er een verband tussen 
veldartillerie en kanon- en raketsystemen, mede gelet op het 

recente verleden van legerkorpsartillerie en tussen rijdende 
artillerie en licht en mobiel optreden in een verder verleden. De 
twee korpsen onderscheiden zich historisch ook doordat de 
veldartillerie altijd het grootste aantal eenheden had en de 
rijdende artillerie uit nooit meer dan twee afdelingen (11 en 13) 
bestond. Op grond hiervan zouden het VustCo en de twee 
afdelingen PzH kunnen worden ingedeeld bij het Korps 
Veldartillerie met C-VustCo als korpscommandant. De afdeling 
met LIVS ten behoeve van 11 LB zou het Korps Rijdende Artillerie 
kunnen vormen, met de afdc tevens als korpscommandant. In 
deze lijn doorredenerend zou de Afdeling LIVS het nummer 11 
moeten krijgen. Voor de afdelingen van 13 Lbrig en 43 Mechbrig 
zijn meer oude brigade-afdelingsnummers beschikbaar, maar 
lijken 41 en 14 het meest aansprekend te zijn, gezien de recente 
geschiedenis van die eenheden. Een indeling van 14 Afdva bij 13 
Lbrig en 41 Afdva bij 43 Mechbrig ligt dan voor de hand.

De situatie per 1 november 2018 zal niet veel verschillen van de 
huidige situatie, maar zoveel mogelijk anticiperen op de hiervoor 
geschetste eindsituatie. Dat wil zeggen dat C-VustCo C-KVA 
blijft en de afdelingscommandant C-KRA. Volgens de hier 
geschetste systematiek zou het KVA moeten bestaan uit (een 
deel van) het VustCo en de PzH-btn en het KRA uit een ander 
deel van het VustCo en de mrbt. Anticiperend op de eindsituatie 
zou de afdeling het nummer 41 kunnen krijgen, verwijzend naar 

Hoe de ontwikkelingen ook 

zullen zijn, het VustCo zal een 

belangrijke rol blijven spelen 

in de toekomstige organisatie.
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de afdeling met een langere parate geschiedenis dan 14 Afdva 
en een bijzonder karakter door plaatsing in Duitsland en ook het 
nog bestaande eenheidsgevoel van oudgedienden.

Het is nog niet duidelijk of en zo ja hoe, wanneer en in welke 
volgorde de hiervoor geschetste eindsituatie zal worden bereikt. 
Dat wordt medebepaald door het moment waarop nieuwe 
wapensystemen beschikbaar komen. De vierde gevechtsbatterij, 
als eerste stap, zal, zoals gesteld, voorlopig worden opgesplitst, 
waarbij het PzH-pel, bovenstaande lijn volgend, logischerwijze 
zal worden ingedeeld bij het KVA en het mrpel bij het KRA. 

OVERIGE TRADITIEZAKEN

Eenheidsbenaming
Ter bevordering van het eenheidsgevoel en de traditiehand- 
having kunnen aan de gevbtn namen worden gekoppeld die 
verwijzen naar krijgshistorische gebeurtenissen. De luchtdoel- 
artillerie is de veldartillerie daarin voorgegaan en heeft het 
positieve effect ervan al laten zien. Een krijgshistorische naam 
spreekt veel meer tot de verbeelding dan willekeurig welke 
populaire kreet op basis van emblemen van voormalige afde-
lingen, waarbij het dierenrijk vaak sterk vertegenwoordigd is.

Afdelingsembleem
Bij nieuwe namen en nummers past ook een nieuw embleem als 
middel ter bevestiging van de eigen identiteit. Uiteindelijk zal 
elke afdeling een eigen embleem krijgen naast een embleem 

voor het VustCo. Aan de toekomstige afd LIVS kan dan het KRA-
embleem worden toegekend en aan de twee veldartillerie- 
afdelingen een embleem waarin de kleuren rood/zwart en de 
gekruiste kanonnen zijn verwerkt. De meningen over het huidige 
embleem van het VustCo zijn verdeeld, maar voor veel artilleris- 
ten is het weinig aansprekend en niet onderscheidend. 

Voor de situatie per 1 november 2018 moet een tijdelijke 
tussenvorm worden bedacht aangezien de dan op te richten 
afdeling nog geen eigen (korps)karakter heeft. Het ligt voor de 
hand om als embleem (op de afdelingsvlag) uit te gaan van 
gekruiste kanonnen, zonder lis, met horizontaal de kleuren rood 
(boven) en (Nassau) blauw (beneden), waarbij centraal/onderaan 
het afdelingsnummer staat. Argumenten hiervoor zijn dat op 
deze manier in de vlag zowel het KVA (rood) als het KRA (blauw) 
zichtbaar is. Daarnaast zijn rood/blauw historisch de kleuren  
van de artillerie (zij het donkerblauw) en bovendien zijn de  
kleuren blauw/rood internationaal herkenbaar als artillerie. Na 
het oprichten van eigen KVA- en KRA-afdelingen zullen de 
bekende kleuren weer worden gevoerd.

Ter afsluiting
Bovenstaande ontwikkelingen en ideeën zullen ongetwijfeld tot 
geanimeerde discussies leiden. Uiteindelijk zal de WTRA een 
besluit nemen en een voorstel doen aan de Traditiecommissie 
van de KL (TCKL). U zult verder worden geïnformeerd. 

Van de Voorzitter
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De geschiedenis van het Korps Rijdende Artillerie (KRA) gaat 
terug tot voor Waterloo. Daarover is in het verleden al veel 
geschreven. Het boek, geschreven door Wiel Jacops, gaat  
met name over persoonlijke verhalen achter de krijgshaftige 
koppen van de Rijders. Jacobs interviewde talloze oud-rijders  
en deed onderzoek in het museum van het korps. 

Op 8 september 2018 werd het boek aangeboden aan de 
Wapenoudste BG Rob Jeulink. Niet lang daarna ontving de 
minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten een exemplaar uit 
handen van de Korps commandant die samen met de 
afdelingsadjudant en professor Schoenmaker van het NiMH, het 
boek kwamen aanbieden.

TEKST /// DE REDACTIE

‘EENE ONVERMIJDELIJKE NOODZAKELIJKHEID’, 225 JAAR RIJDENDE  
ARTILLERIE 1793-2018’ LUIDT DE TITEL VAN HET BOEK DAT GESCHREVEN  
IS TER ERE VAN HET 225 JARIG BESTAAN VAN HET KORPS RIJDENDE  
ARTILLERIE. AL RUIM VOOR HET BEGIN VAN HET JUBILEUMJAAR  
ONTSTOND HET IDEE VOOR HET SCHRIJVEN VAN DIT BOEK.

“EENE ONVERMIJDELIJKE NOODZAKELIJKHEID”
225 JAAR RIJDENDE ARTILLERIE 1793-2018

Het boek is inmiddels al gretig door vele (oud) rijders 
en andere belangstellen afgenomen. Wilt u ‘Eene 

Onvermijdelijke Noodzakelijkheid - 225 jaar rijdende 
artillerie 1793-2018’ is geschreven door Wiel Jacops 
en is uitgegeven door het NIMH niet missen dan kunt 

u dit bestellen. Het kost € 10,00 en is te bestellen 
via email-adres: vustco.kra225@mindef.nl.
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De lezingen werden gegeven door het Nederlands Instituut voor 
Militaire Historie (NIMH) en de Faculteit Militaire Wetenschappen 
van de NLDA. Ook was er een spreker van Waterloo Uncovered. 
Deze Britse stichting zet zich in voor veteranen die met fysiek of 
psychisch trauma terugkomen uit inzetgebied. Zo is één van de 
oprichters teruggekomen uit Afghanistan met PTSS en helpt hij 
nu anderen door middel van archeologie hun trauma te verwer-
ken. In het verleden hebben er ook Nederlandse veteranen deel-
genomen aan de opgravingen bij Waterloo. 
Na alle informatie was het tijd voor het diner want van luisteren 
krijgen wij Artilleristen natuurlijk flink honger. Gelukkig was er een 

heerlijke maaltijd voorbereid, geheel in Belgische stijl, waar wij 
wel raad mee wisten. Na een bord vol patat en twee grote 
gehaktballen in Luikse saus en een speciaal bier, liep het diner 
naadloos over in de geplande social; namelijk een bierproeverij. 
Deze avond waar de nadruk lag op saamhorigheid vormde de 
perfecte opstart voor de rest van de dagen. Complimenten voor 
de organisatie hiervoor!
De volgende ochtend, waar sommigen van ons het zwaarder 
hadden dan anderen, moesten we op tijd aan het ontbijt want de 
bussen vertrokken om 08:00 naar Waterloo. Aangekomen in 
Waterloo zijn we na een kopje koffie door de begeleiders van het 

TEKST & FOTO’S /// WACHTMEESTER LALLEMAN, CHARLIE BATTERIJ

IN 2018 VIERT HET KORPS RIJDENDE ARTILLERIE (KRA) HAAR 225- 
JARIG JUBILEUM. IN HET KADER VAN DIT JUBILEUM WERD ER EEN  
BATTLEFIELD TOUR (BFT) NAAR WATERLOO GEORGANISEERD. OP 18  
JUNI ZIJN WIJ VERTROKKEN RICHTING BEVEKOM IN BELGIË. NA EEN  
RIT VAN BIJNA 300 KM KWAMEN WIJ AAN OP DE KAZERNE IN BEVEKOM.  
HIER WERDEN WE GELEGERD EN KREGEN WIJ EEN AANTAL INLEIDENDE 
LEZINGEN OVER HET GEBIED EN WAT ER ZICH IN 1815 IN GROTE  
LIJNEN HAD AFGESPEELD OP 15 JUNI BIJ FRASNES, 16 JUNI BIJ QUATRE 
BRAS EN OP 18 JUNI BIJ WATERLOO.

Nieuws van het Wapen

Positie van de batterij 
van Kap van Bijleveld
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NIMH en FMW meegenomen op de BFT. Om chronologisch te 
beginnen zijn we met de bus naar het punt gereden waar de 
Hollanders de eerste klappen uitdeelden. Op 15 Juni 1815 
vuurde de toen nog 28-jarige kapitein Adriaan van Bijleveld ten 
Noorden van het oord Frasnes de eerste Nederlandse schoten af 
van deze veldslag. De positie die de kapitein daar had gekozen 
met zijn batterij bleek later cruciaal in het verloop van de volgende 
dagen. De uitleg van de historische feiten kregen wij op de plek 
waar de stelling in die tijd was geweest en dit werd ondersteund 
met kopieën van kaarten uit die tijd en een heel helder en duidelijk 
verhaal van de professor en andere begeleiders. Na het oord 
Frasnes verplaatsten wij terug via de hoofdweg richting het 
kruispunt bij Quatre Bras. Langs deze hoofdweg die richting 
Waterloo gaat vind je ook tal van monumenten als eerbetoon aan 
de diverse aanwezigen bij de veldslagen.

Aangekomen op het kruispunt bij Quatre Bras zijn we weer 
uitgestegen en werd het verhaal van kapitein van Bijleveld 
vervolgd. Op 16 Juni 1815 namen hij en zijn mannen wederom 
stelling en ditmaal bij Quatre Bras om dit strategische kruispunt 
te verdedigen tegen een Franse overmacht. Ook hier werd het 
verhaal met veel enthousiasme gebracht en ondersteund met 
kaarten uit die tijd. 
Hierna kwamen we uit bij Waterloo om het laatste stukje van de 
puzzel te leggen. Op 18 juni 1815 werd hier de beslissende 
laatste slag geleverd en ook hier was de kapitein van Bijleveld 
aanwezig, hij sloeg hier met zijn batterij een grote infanterieaanval 
af die werd gelanceerd op de Brits-Nederlandse linkervleugel. 
Naarmate de dag vorderde zijn wij nog op diverse punten te gast 
geweest. Zo hadden re-enactors een militair kampement opgezet 
zoals het er in die tijd uitgezien heeft en er werd een demo 
gegevens van tenues en bijbehorende attributen. Na een lange 

dag aandachtig luisteren was de concentratiespanne er 
grotendeels wel af, maar daar wisten de mannen van het re-
enactment wel raad mee toen zij een vaatje rosé tevoorschijn 
toverden.

Na een bekertje rosé zijn wij te voet verplaatst naar de boerderij 
van Hougemont; ook hier is flink gevochten en dit is ook één van 
de plekken waar Waterloo Uncovered heel veel werk verricht. 
Ook hier kregen wij een tour en de nodige informatie en om dit 
alles af te sluiten was hier ook de mogelijkheid om met replica’s 
van de wapens van toen te vuren. Uiteindelijk zijn wij met 
iedereen teruggekeerd naar het monument van Waterloo en het 

museum en hebben wij hier nog een bezoek aan kunnen brengen 
iets wat zeer zeker de moeite waard is. Aan het einde van de dag 
was de terugreis naar Bevekom en zijn wij na een kleine 
opfrisbeurt gaan genieten van een goede BBQ en nog meer 
prima gekozen biertjes.

Bezoek monument in Waterloo

Aan alles komt een eind zo ook aan de BFT, na het ontbijt en het 
nodige corvée, zijn wij in de bussen gestapt om nog één 
belangrijke taak uit te voeren; namelijk de herdenkingsceremonie 
in Genappe. In Genappe staat het Nederlandse monument dat 
op 30 mei 2015 is onthuld ter nagedachtenis aan de omvangrijke 
inzet van Nederlandse militairen rond de slag bij Waterloo. Het 
kanon dat hier staat is dan ook een replica van het kanon dat 
kapitein Adriaan van Bijleveld en zijn batterij toen gebruikten.

Na deze waardige ceremonie kregen we een mooie groepsfoto, 
en een flesje Waterloo bier van de lkol b.d. Haasjes, en zijn we 
met de bus weer huiswaarts gegaan. Het waren drie zeer goed 
georganiseerde dagen waar een hoop te leren viel maar ook 
genoeg tijd was om met elkaar een gesprek aan te gaan of 
gewoon lekker een biertje te drinken. Het was mooi dat zoveel 
mensen hebben kunnen deelnemen. En met name de diversiteit; 
zowel de KRA-veteranen, actief dienende collega’s die verspreid 
in het land werken, reservisten en leden van de stichtingsbesturen.

Voor meer informatie: www.waterloouncovered.com

Nieuws van het Wapen

Vuren met replica’s
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Bij de gehele grondgebonden vuursteun van de Koninklijke 
Landmacht vinden momenteel vele interessante ontwikkelingen 
plaats en komen er veranderingen aan. Momenteel beschikt de 
Koninklijke Landmacht over onvoldoende vuursteun. De brigades 
hebben geen eigen grondgebonden vuursteun, terwijl zij in 
voorkomend geval wel het gevecht der verbonden wapens 
dienen te voeren. De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken 
benadrukt gelopen november in een uitgesproken rapport nog 
eens dat de NAVO forse kritiek heeft op de defensie-inspanningen 

van Nederland. Vooral de slagkracht binnen de Koninklijke 
Landmacht, waaronder de grondgebonden vuursteun, dient te 
verbeteren om geloofwaardige afschrikking - de basis van de 
NAVO - te garanderen1.  
Het kabinetsbesluit om structureel anderhalf miljard euro aan de 
defensiebegroting toe te voegen is een belangrijke eerste stap 

TEKST /// LUITENANT-KOLONEL G.E JANSMA EN KOLONEL M.R.C VAN OCKENBURG

DE ARTILLERIE TRANSFORMEERT VAN EEN GELIMITEERD OPPERVLAKTE-
WAPEN, DAT VEEL VOORBEREIDING VERGDE, NAAR EEN FLEXIBEL, PRE-
CIES, GENETWERKT EN INTEROPERABEL WAPENSYSTEEM DAT OP GROTE 
AFSTAND EN MET GROTE NAUWKEURIGHEID DOELEN AANGRIJPT.  
DE LANGE DRACHT EN DAARBIJ BEHORENDE SENSOREN MAKEN DE  
ARTILLERIE EEN BELANGRIJKE SPELER OM SLAGKRACHT, ESCALATIE- 
DOMINATIE EN AFSCHRIKKING IN NAVO-VERBAND EN IN DE TOEKOMST  
ZEKER TE STELLEN.

Kennis & Inzicht

Alle voetnoten staan op de laatste pagina van dit artikel vermeld.
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om de krijgsmacht weer op orde te krijgen. Met de nota van 
wijziging op de ontwerpbegroting van Defensie van 17 november 
2017 heeft het kabinet de mogelijkheid gecreëerd om met 
voorrang knelpunten weg te kunnen werken waaronder de 
tekorten bij het Vuursteuncommando (VustCo). Deze eerste stap 
is een belangrijke mijlpaal voor de grondgebonden vuursteun 
van de landmacht om te groeien en door te ontwikkelen. 
In dit artikel behandelen we de manier waarop de knelpunten bij 
de grondgebonden vuursteun worden aangepakt en geven we 
inzicht in de diverse ontwikkelingen op het gebied van de 
grondgebonden vuursteun. Daarbij komen meerder onderwerpen 
aan de orde: de huidige situatie grondgebonden vuursteun; de 
dreiging en hernieuwde focus op het campagnethema Combat; 
de studie naar de slagkracht; de Doorontwikkeling KrijgsMacht 
(DOKM) en andere ontwikkelingen.

Huidige situatie grondgebonden vuursteun
De landmacht heeft sinds 2011 nog één dual hatted afdeling 
artillerie, bestaande uit drie batterijen uitgerust met de 155mm 
PanzerHaubitze 2000NL (PzH) en het 120mm mortier. Deze 
afdeling moet de vuursteuneffecten leveren aan vier eenheden 
van brigadegrootte, inbegrepen het Korps Mariniers en het 
Korps Commandotroepen. De artillerie is tegenwoordig qua 
omvang niet in staat om zowel de gereedstelling als inzet van 
Nederlandse eenheden voor operaties te steunen of daar zelf 

deel van uit te maken. Het tekort aan artillerie heeft een structurele 
disbalans tussen gevechtseenheden en de grondgebonden 
vuursteun tot gevolg. 

De grondgebonden vuursteun bestaat niet alleen uit houwitsers 
en mortieren. De gehele vuursteunketen binnen een brigade 
begint met doelopsporing. Zodra een doel is waargenomen gaat 
er een vuuraanvraag naar het coördinatiecentrum bij het 
manoeuvrebataljon om vuursteun af te stemmen met het tactisch 
optreden van het betreffende bataljon. Daarna zorgen de 
vuurleidingscentra bij de afdeling voor prioritering, technische 
doelanalyse en de juiste gegevens voor de PzH’s en mortieren, 
die uiteindelijk het doel bevuren. De Fire Support Teams, die bij 
de gevechtseenheden van de bataljons zijn ingedeeld, verrichten 
de doelopsporing voor de grondgebonden vuursteun tijdens de 
nabije operatie. Voor doelopsporing in de diepte maakt de 
Nederlandse grondgebonden vuursteun gebruik van de 
wapenlocatieradars die zijn ondergebracht bij het Defensie 
Grondgebonden LuchtverdedigingsCommando en de 
opsporingssystemen van het Joint Intelligence Surveillance, 
Target Acquisition, Reconnaissance Commando (JISTARC). 

Aan het einde van de Koude Oorlog had de artillerie nog een 
legerkorpsartilleriestaf, drie divisieveldartilleriegroepen, tien 
parate en verschillende mobilisabele afdelingen, twee zelfstan-

PzH 2000 in Noorwegen Mortier 120mm

Kennis & Inzicht
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dige batterijen (MLRS), ‘eigen’ voorwaartse waarnemers en 
eigen meteo- en opsporingsmiddelen voor doelen in de diepte. 
Bovendien had ieder pantser-infanteriebataljon zijn eigen zware 
mortiercompagnie. Daarbij vergeleken heeft de huidige artillerie 
slechts een zeer beperkte omvang. De omvang van de 
grondgebonden vuursteun bij de landmacht in de jaren 70 en 80 
was noodzakelijk om de dreiging uit het Oosten af te schrikken 
en in voorkomend geval af te stoppen. De grootschalige 
afslanking van de artillerie door de jaren heen stemt tot nadenken, 
vooral omdat de veiligheid rondom het NAVO-gebied de laatste 
tijd niet is toegenomen. 

Dreiging en hernieuwde focus op het 
campagnethema Combat
De militaire capaciteiten van NAVO-partners zijn afgelopen 

decennia vaak gebruikt in expeditionaire operaties in o.a. 
Afghanistan, Irak en Mali. Deze stabilisatie- en inlichtingen-
operaties hebben veel van westerse krijgsmachten gevraagd. 
Het gevolg is dat door deze vaak langdurige inzet in het 
buitenland het campagnethema ‘Combat’ niet of nauwelijks 
werd beoefend. De Nederlandse krijgsmacht onderscheidt 
tegenwoordig in navolging van de NAVO in haar doctrine voor 
landoperaties een viertal campagnethema’s: ‘Combat’, 
‘Security’, ‘Peace Support Operations’ en ‘Peace Time Military 
Engagement’. Een campagne geeft vooral aan hoe een 
krijgsmacht haar capaciteit dient te plannen en in te zetten. In 
praktijk komen deze campagnethema’s niet zelfstandig voor. 

Tijdens operaties en militaire campagnes zijn thema’s gelijktijdig 
van kracht, vaak met verschillende intensiteit. 

Vooral de verslechtering van de internationale veiligheidssituatie 
rondom Europa heeft ertoe geleid dat NAVO-partners inzagen 
dat hun krijgsmachten meer aandacht aan ‘Combat’ moesten 
geven. Dat is ook in Nederland zo. Het campagnethema ‘Com-
bat’ is vooral gericht op interstatelijke conflicten en beschouwt 
escalatiedominantie en slagkracht als belangrijke vermogens 
voor een krijgsmacht. In hun artikel over de ontwikkeling van 
gemechaniseerde capaciteiten geven Van der Touw en Stam aan 
wat beide begrippen betekenen. Escalatiedominantie is een 
inherent vermogen om geweldsaanwending over een breed 
spectrum met minimale voorbereiding te kunnen opschalen naar 
behoefte van plaats en moment terwijl het eigen voortzet-

Fire Support Teams Wapenlocatieradar AN/TPQ36
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tingsvermogen gegarandeerd blijft. Slagkracht is een resultante 
van vuurkracht, bescherming en mobiliteit.2  

De Commandant Landstrijdkrachten heeft het Opleiding en 
Training Centrum Manoeuvre en het VustCo de opdracht 
gegeven een studie “Slagkracht in het landdomein” te schrijven. 
In deze studie zijn de capaciteiten van de Russische Federatie 
(RF) als uitgangspunt genomen. Door modernisatieprogramma’s 
kan de RF kan de krijgsmacht van de RF inmiddels, zowel 
kwalitatief als kwantitatief, tijdelijk en plaatselijk overwicht 
verkrijgen op NAVO-strijdkrachten3. Het optreden van reguliere 
legereenheden van in o.a. Oekraïne en de Krim heeft dit bevestigd 

en laat overduidelijk zien met welke dreiging NAVO kan worden 
geconfronteerd.4 In de Oost-Oekraïne hebben de Russen op 
grote schaal artillerie ingezet, waaronder raketsystemen met 
langedracht. 

Een analyse van het Russische artillerieoptreden maakte duidelijk 
dat de combinatie van sensoren en massale inzet van Remotely 
Piloted Aerial Systems (RPAS) en Electronic Warfare (EW) en een 
snelle sensor-to-shooter link naar artillerie-eenheden tot grote 
lethale gevolgen had. De Russen wisten de Oekraïense eenheden 
vroegtijdig te detecteren om vervolgens deze eenheden te 
bestoken met cluster- en thermobarische munitie. Deze methode 
zorgde voor snelle en effectieve neutralisatie van Oekraïense 
eenheden. Artillerie eenheden van de NAVO dienen in de 
toekomst hun bescherming daarom vooral te vinden in snel 
optreden en beweeglijkheid, in de vorm van shoot & scoot en 
send & scoot.

Het gebruik van EW in de Oekraïne bleef niet beperkt tot peilen 
en interceptie. Rusland paste elektronische aanvallen toe om op 
grote schaal communicatie en het gebruik van RPAS te 
verhinderen en de elektrische ontsteking van artillerie- en 
mortiermunitie tijdens de vlucht onschadelijk te maken. Dat 
Rusland de capaciteit heeft tot het creëren van deze zogeheten 
C4I degraded/denied environment heeft grote gevolgen voor 
ons eigen optreden. Als het gebruik van systemen als Battlefield 
Management System (inbegrepen GPS) niet gegarandeerd is, is 
investeren in alternatieven noodzakelijk.

Ook A2AD (Anti-Acces Area Denial) is een cruciale factor 
gebleken. Russische eenheden en milities opereerden onder een 
dichte en gelaagde grondgebonden luchtverdediging, waardoor 
offensieve inzet van Oekraïense luchtstrijdkrachten vrijwel 
onmogelijk bleek te zijn. Voor de NAVO is A2AD een game 
changer. Het verkrijgen en behouden van air superiority is geen 
vanzelfsprekendheid meer. Een mogelijk antwoord hierop is het 
zogenaamde Multi Domain Battle (MDB) concept: 5 een joint 
concept waarbij o.a. land-based fires bijdragen aan het 
neutraliseren van de A2AD-capaciteit van de tegenstander.

Studie Slagkracht
De studie ‘Slagkracht in het landdomein’ beschrijft de maat-
regelen die nodig zijn voor het landoptreden om over adequate 
escalatiedominantie en slagkracht te kunnen beschikken. De 
aandacht van de NAVO heeft de afgelopen decennia vooral bij 
stabilisatieoperaties gelegen waardoor het gezamenlijk optreden 
binnen brigadeverband en de inzet van zware wapens een 
minder nadrukkelijke rol speelden. Deze gerichtheid samen met 
ingrijpende bezuinigingen hebben ertoe geleid dat er ernstige 
tekorten zijn ontstaan om succesvol op te treden in gevechts-
operaties.
De belangrijkste, maar niet onverwachte, conclusie uit de studie 
Slagkracht is dat voor Nederland de brigade de kern vormt voor 
het gevecht in het landdomein. Vooral in het landdomein gaat het 
om geïntegreerde inzet van middelen en mogelijkheden, met als 
doel een eenduidig synergetisch effect te creëren om zo de 
battlespace te domineren. De rol van dirigent in het orkestreren 
van de verschillende effectbrengers en enablers ligt voor het 
landoptreden bij het brigadeniveau. Krijgswetenschappers in de 
Verenigde Staten noemen de brigade ook wel een system of 
systems waarbinnen alle capaciteiten onlosmakelijk met elkaar 

Toegenomen dreiging, Russische artillerie met langedracht
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zijn verbonden en in balans de geïntegreerde effecten van het 
totale systeem realiseren. Aanvullende subsystemen kunnen het 
system of systems versterken. De versterking kan bestaan uit 
buitenlandse eenheden, maar ook civiele capaciteiten, zoals bij 
operaties met een JIMP-benadering.6 Conform NAVO-eisen 
bestaat de brigade uit drie tot vier manoeuvrebataljons met 
bijhorende combat support en combat service support. 
Capaciteiten als vuursteun, elektronische aanvallen en offensieve 
cyber versterken en vullen het vermogen van de gevechts-
eenheden aan en leveren hun eigen unieke bijdrage aan slag-
kracht in het landdomein. De afdeling artillerie maakt daarmee 
integraal deel uit van de brigade. 

In de studie Slagkracht stond verder de conclusie dat de brigades 
van de Koninklijke Landmacht aanzienlijk aan vuurkracht hebben 
ingeboet door reducties van direct vurende en indirect vurende 
wapensystemen. Afgezet tegen de Russische overmacht organ-
ieke vuursteuncapaciteit, ingedeeld op alle niveaus,7 moet de 
landmacht de capaciteit van de eigen vuursteun kwalitatief en 
kwantitatief verbeteren om afschrikking te blijven garanderen en 
om, als het nodig is, met de brigades effectief het gevecht aan te 
kunnen gaan. De vuursteun van de landmacht is door comple-
mentariteit, het grote bereik, snel optreden en de diversiteit aan 
munitie een essentieel element in de Manoeuvrist Approach en 

het maakt integraal deel uit van het system of systems. Vuursteun 
slijt de vijandelijke gevechtskracht en ontneemt, door het 
bestrijden van geselecteerde doelen, de tegenstander de wil en 
het vermogen tot vechten. 

De grondgebonden vuursteun bestaat uit mortieren en artillerie. 
Met de PzH beschikt Nederland over de modernste vuurmond 
van de NAVO. Deze vuurmond heeft een hoge tactische mo-
biliteit, bescherming, grote dracht, vuurkracht en is bovendien 
24/7 en onder alle weersomstandigheden inzetbaar. 

Het belang van grondgebonden vuursteun neemt verder toe 
omdat Close Air Support en Air Interdiction in een High Intensity 
Conflict minder vanzelfsprekend zijn. Tegelijkertijd heeft grond-
gebonden vuursteun een aandeel in het MDB-concept om 
A2AD-capaciteit te neutraliseren en speelt het een belangrijke rol 
in de diepe operatie bij de bestrijding van vijandelijke capaciteiten 
voordat zij invloed kunnen uitoefenen op de eigen gevechts-
verbanden. Bijv. de ‘counter fire fight’ om de vijandelijke artillerie 
te neutraliseren.

De genoemde bevindingen van de studie Slagkracht zijn rich-
tinggevend voor de invulling van de benodigde slagkracht en 
voor de eerste stappen om herstel van de grondgebonden vuur-
steun te realiseren. De eerste uitkomsten zijn opgenomen in de 
defensiebrede studie DoorOntwikkeling KrijgsMacht (DOKM). 

Pantserhouwitser 2000
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Doorontwikkeling Krijgsmacht
DOKM beschrijft hoe de krijgsmacht eerst haar capaciteiten 
dient te verbeteren om te voldoen aan een vernieuwd en 
verhoogd ambitieniveau. De grote lijnen van de voorgenomen 
ontwikkeling van de krijgsmacht staan omschreven in de nota 
‘Houvast in een onzekere wereld, meerjarig perspectief op de 
krijgsmacht’ die de Minister van Defensie in 2017 heeft 
aangeboden aan de Tweede Kamer en het (concept) ‘Verdie-
pingsdocument meerjarig perspectief op de krijgsmacht’. Binnen 
dit krijgsmachtbrede plan heeft de landmacht haar eigen 
ontwikkelmodel vormgegeven.
Jarenlange bezuinigingen binnen de landmacht hebben scheve 
verhoudingen veroorzaakt tussen Combat enerzijds en Combat 
Support en Combat Service Support anderzijds. De landmacht 
wil daarom binnen haar deel van de DOKM-maatregelen eerst 
het juiste evenwicht tussen Combat, Combat Support en 
Combat Service Support herstellen om vervolgens door te 
groeien naar het nieuwe ambitieniveau. 

DOKM kent drie stappen, die terug komen in korte en lange 
termijn ontwikkelingen:
1.  Investeringen om de huidige krijgsmacht te continueren  
  (en de gereedheid verder te versterken);
2.  Verbetering operationele (gevechts-)ondersteuning;
3.  Uitbreiding en vernieuwing slagkracht.

Korte termijn ontwikkelingen
De eerste stap in de DOKM-maatregelen omvat voor de gehele 
krijgsmacht een pakket aan maatregelen ter grootte van €400 
miljoen. Het deel van deze maatregelen dat de landmacht voor 
zijn rekening neemt, heet Toronto. Project Toronto betekent voor 
de grondgebonden vuursteun concreet dat de landmacht een 
vierde batterij voor de afdeling artillerie gaat oprichten. Deze 
eerste stap kan de huidige grondgebonden vuursteun verlossen 
van de dual hatted taak. Om deze stappen en verdere groei te 
faciliteren gaat het ministerie van Defensie in deze fase negentien 
PzH’s uit de verkoop halen. Op de korte termijn bereikt de 
landmacht hiermee dat de vuursteun beter is toegerust om de 

operationele taak te kunnen uitvoeren. Door de oprichting van de 
vierde batterij kan de landmacht de gereedstelling van de 
manoeuvrebataljons beter ondersteunen. 
De nieuwe batterij zal bestaan uit een zogeheten PzH- batterij 
minus. Dit betreft een batterij met een batterijniveau, een 
stafpeloton en twee vuurmondpelotons PzH met slechts twee 
PzH’s. Daarnaast gaat de landmacht een extra 120mm mortier-
peloton oprichten en onderbrengen in de huidige mortierbatterij 
van de afdeling artillerie. Deze batterij beschikt dan over drie 
mortierpelotons met elk vier 120mm mortieren. Recent zijn een 
tweetal Percision Guided Munitions (PGM’s) aangekocht. Exca-
libur geeft de artillerie een dracht van vijftig kilometer, met een 
nauwkeurigheid van tien meter. Met de Assegai 8 kunnen de 
PzHs tot op veertig kilometer oppervlaktedoelen bestrijden. De 
vol-gende stap is de montage van GPS-geleide buizen op deze 
Assegai’s om het doel nog nauwkeuriger uit te schakelen.

Naast wijziging in de organisatie van de artillerie afdeling en 
vernieuwing van de munitie, staan er ook veranderingen op 
stapel voor de doelopsporing. De in te voeren Multi Missie Radar 
(MMR) kan met grote nauwkeurigheid en betrouwbaarheid 
complexe luchtdoelen detecteren zoals snelle jachtvliegtuigen 
en kleine, langzaam vliegende RPAS. Tegelijkertijd is deze radar 
in staat om raketten, artillerie en mortieren op te sporen. Hoewel 
de techniek het mogelijk maakt om alles te analyseren wat door 
de lucht vliegt, is er wel een operationeel verschil tussen de inzet 
voor luchtverdediging en grondwapen-systeembestrijding 
(GWSB). Voor luchtverdediging is het toegestaan om de MMR 
langer statisch in te zetten in een 360 graden beveiliging. De 
bescherming van de radar wordt verkregen door de radar op een 
veilige afstand tegen vijandelijk vuur te positioneren. Voor de 
GSWB-taak dient de bediening de radar in een starende modus 
te zetten in het vak van de brigade. Door in een bepaalde richting 
te laten stralen kan de radar in deze modus vijandelijke 
krombaanwapens op grote afstanden opsporen. De radars 
belast met de GWSB-taak moeten veelvuldig van locatie 
veranderen om te voorkomen dat de tegenstander hen zelf 
opspoort. 

Langere termijn ontwikkelingen (passend in 
de DOKM-stappen 2 en 3)
De langeretermijn ontwikkelingen maken deel uit van stap 2 en 3 
van de DOKM-maatregelen, de verbetering van de operationele 
(gevechts-)ondersteuning en de uitbreiding en vernieuwing van 
slagkracht. De Bestuursstaf beraadt zich momenteel op de 
stappen 2 en 3 van DOKM; daarover is nog geen zekerheid te 
geven want de stappen zijn afhankelijk van toekomstige 
budgetten. Voor de vuursteun betreffen deze stappen de 
oprichting van een tweede afdeling artillerie en de invoer van 
High Mobility Tactical Ballistic Missile Systems (HMTBMSs).

Een tweede afdeling maakt het mogelijk op de middellange 
termijn zowel de lichte als de gemechaniseerde brigade te 
ondersteunen met een afdeling artillerie. Beide afdeling bestaan 
dan uit drie batterijen, waarvan twee batterijen uitgerust met 
PzH, en de derde met 120mm mortieren. Deze groei vermindert 
het zogeheten ‘re-rolen’, het veranderen van de PzH- naar 
mortiertaak of andersom om de bataljons van de brigades te 
ondersteunen. HMTBMS systeem HiMars
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De invoer van HMTBMSs versterkt het vermogen van grond-
gebonden vuursteun om over grote afstand met precisie in de 
diepte doelen aan te grijpen. Dit kan bijvoorbeeld door het 
neutraliseren van vijandelijke A2AD-capaciteit of in het kader van 
het bestrijden van vijandelijke artillerie. De vuursteun vergroot 
zijn inzetbaarheid door de extra afdeling en de geavanceerde 
munitie voor zowel de nabije als de diepe operaties van de 
brigade. 

Andere ontwikkelingen
Naast de genoemde DOKM-maatregelen zijn er binnen het 
vakgebied van de vuursteun nog andere ontwikkelingen en 
nieuwigheden die op termijn grote invloed hebben op de 
grondgebonden vuursteun. De landmacht dient na te denken 
over deze veranderingen, omdat ze het optreden van de brigades 
kunnen beïnvloeden. Het Vuursteuncommando in ’t Harde volgt 
deze ontwikkelingen nauwlettend en beziet of er voorstellen uit 
voortvloeien. Het gaat binnen de (grondgebonden) vuursteun om 
ontwikkelingen op het gebied van organisatie, doelopsporing, 
commandovoering, personeel en interoperabiliteit, die hierna 
worden toegelicht. 

Organisatie
De koppeling van een afdeling per brigade is binnen NAVO 
gebruikelijk. NAVO-partners houden vast aan, of reorganiseren 
naar, een afdeling artillerie per gevechtsbrigade. De vuistregel 
hierbij is dat per gevechtsbataljon in een brigade, een batterij in 
een brigade-afdeling beschikbaar is. Internationaal beschikken 
deze brigade-afdelingen over eigen sensoren voor doelopsporing 
bestaande uit een mix van Fire Support Teams (FTSs), RPASs en 
wapenlocatieradars. De grotere landen herintroduceren divisie-
artillerie met organieke langedracht vuursteun. De landmacht 
kent zelf geen divisieniveau meer. Zij zal moeten nadenken of 
een overkoepelend artillerieorgaan boven de brigades nood-
zakelijk is bij grootschalig optreden tijdens het campagnethema 
Combat, om de juiste zwaartepunten in de vuursteun aan te 
brengen en de diepe operatie voorbij de vijftig kilometer te plan-
nen en te leiden. Terugvallen op de Duisters, waarmee een groot 
deel van de landmachteenheden samenwerkingsverbanden vor-
men, is geen optie: ook de Duitsers hebben momenteel onvol-
doende artillerie. 

Doelopsporing
Het belang aan doelopsporing op grotere afstand wordt op de 
lange termijn belangrijker. Grote Area of Operations gaan steeds 
meer voorkomen tijdens toekomstige operaties. Om dergelijk 
groot gebied te bestrijken is voor inlichtingenverzameling en 
doelopsporing een grote hoeveelheid sensor-capaciteit nodig, 
die bestaat uit een netwerk met verscheidende sensorsystemen. 
Te denken valt aan fysieke, elektronische, akoestische, digitale 
en optische sensoren met digitale koppelingen tussen air and 
ground tracks. Dit resulteert in diverse ‘eyes on target’. Deze 
sensor-capaciteit, samen met beeldfusie en ondersteund door 
Artificial Intelligence, versnelt de doelopsporing en draagt bij aan 
het verkrijgen Situational Understanding. Sensoren moeten in 
staat zijn tot doelopsporing, waarbij op steeds grotere afstand 
doelidentificatie plaatsvindt. Tegelijkertijd stelt de artillerie met 
de moderne PzH en de geavanceerde munitie steeds hogere 
eisen aan de nauwkeurigheid van het doelcoördinaat. Deze 
ontwikkelingen zijn een aanjager om de doelopsporing te ver-

beteren waarbij ze gelijktijdig de veiligheid van eigen troepen 
verhogen.

Radars krijgen een multi-missie capaciteit. Deze innovatie maakt 
het mogelijk om doelopsporing, Air Defence en Air Traffic Control 
tegelijkertijd uit te voeren met dezelfde radar. Deze radars dienen 
in staat te zijn tot detect & scoot. Aangezien de drie genoemde 
verschillende functionaliteiten vaak op hetzelfde moment maar 
op verschillende locaties nodig zijn, is voldoende redundantie 
noodzakelijk. De artillerie overweegt om akoestiek als een 
passieve sensor te gebruiken voor verdichting van de 
doelinformatie en voor early warning.

De FSTs gaan beschikken over mogelijkheden voor Digitally 
Aided Close Air Support (DACAS). De Nederlandse artillerie gaat 
het inmiddels bestelde DACAS koppelen aan het Nederlandse 
systeem voor Digitally Aided Fires Support (DAFS). Hiermee 
komt (near) real time informatie, zoals voice en data & full motion 
video van vliegtuigen, ter beschikking voor het Joint Fire Support 
Coordination Centre op zowel bataljons- en brigadeniveau, die 
een afstemming voor grondgebonden vuursteun en eventuele 
luchtsteun maken. Het is ook de bedoeling om FSTs in de 
toekomst uit te rusten met mini-RPAS om dieper en effectiever in 
hun directe omgeving doelopsporing en doelevaluatie uit te 
voeren. De hernieuwde aandacht voor het campagnethema 
Combat en de opgedane ervaringen van de operationele 
eenheden zijn voor de artillerie aanleiding het FST-concept te 
evalueren en toekomstbestendig te maken. 

Doelbestrijding
De mortieren van het VustCo blijven een belangrijk organiek 
vuursteunmiddel voor gevechtseenheden. De belangrijkste 
ontwikkelingen voor mortieren liggen bij autonomie en langere 
dracht munitie met grotere precisie. Door autonome plaats- en 
richtingbepaling verbetert de mobiliteit van de huidige 120mm 
mortier en daarmee de shoot & scoot capaciteit.
De 155 mm blijft het belangrijkste kaliber voor artillerie-eenheden 
in de NAVO. Ontwikkelingen van het 155 mm kaliber platform, 
zoals de PzH, spitsen zich toe op het automatiseren van de laad- 
en richtsystemen en drachtvergroting van de wapensystemen, 
die wellicht in de toekomst zelfs autonoom kunnen gaan 
functioneren. De munitieontwikkelingen richten zich op het op 
grote afstand uitschakelen van zowel statische als mobiele 
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doelen, die tevens gepantserd kunnen zijn. Ook nieuwe niet-
letale munitie, zoals verschietbare jammers en het creëren van 
schokgolven met de bedoeling om de tegenstander tijdelijk uit te 
schakelen, zal over niet al te lange tijd beschikbaar komen. 
Semi-intelligente munitie voor de artillerie wordt verder 
doorontwikkeld, zoals sensor fuzed 9 munitie en verschietbare 
mijnen, die ‘Ottawa compliant’ worden gemaakt. Overigens blijft 
het vermogen tot het uitvoeren van conventionele area fires en 
suppression onverkort van kracht. Voor alle soorten munitie 
geldt dat de voorraden, inbegrepen benodigde logistieke trans-
portcapaciteit, in voldoende mate beschikbaar dienen te zijn.

Door de toenemende omvang van de Area of Operations, het 
gebied waarin een aangewezen eenheid optreedt, zal 
raketartillerie vaker deel uit gaan maken van de inventaris van 
westerse landen. Raketsystemen op wielonderstel kennen een 
lagere materieelexploitatie, vereisen met een bediening van drie 
personen minder personeel en bieden een veelzijdige 
strategische en veelal hoge tactische mobiliteit. 

Alle raketten zijn geleid. De prijsverschillen tussen raketten en 
precisie munitie voor kanonnen nemen sterk af, omdat de 
precisietechniek in raketten technisch eenvoudiger en dus ook 
goedkoper is te realiseren dan in precisiemunitie. Bovendien 
komt er tegenwoordig steeds grotere diversiteit aan soorten 
raketmunitie beschikbaar.

De Amerikaanse strijdkrachten experimenteren al langere tijd 
met loitering munition, dat is een ’RPAS’ met explosieve lading, 
als stand-alone systeem of als type raketmunitie om doelen op 
te kunnen sporen en met grote nauwkeurigheid direct uit te 
kunnen schakelen. Het verkort de sensor-to-shooter tijd enorm. 
Eenheden kunnen loitering munition inzetten tegen zowel 
statische als mobiele doelen met eventueel bepantsering. 
Afhankelijk van het type hebben deze systemen een vliegduur 
van meerdere uren voordat ze worden ingezet en zijn ze, indien 
er geen doelaanbod is, herinzetbaar. Loitering munition maakt 
deel uit van de studie naar HMTBM. In 2018 gaat de artillerie in 
het kader van Concept Development & Experimentation van de 
landmacht loitering munition op het Artillerie Schiet Kamp 
beproeven. 

Commandovoering
In het verspreide sensor-to-shooter vuursteunsysteem staan 
genetwerkte sensoren, operators, beslissers en shooters soms 
duizenden kilometers uit elkaar, waarbij het de bedoeling is de 
gehele ‘loop’ binnen ca. vijf minuten te sluiten. Langer mag de 

Ontwikkelingen RPAS
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‘loop’ er niet over doen, omdat anders de beoogde doelen weer 
verplaatsen en de vuursteun op ‘lege’ en verlaten locaties staat 
te schieten. Het streven binnen de NAVO is ook om tijdens 
‘Combat’-gerichte operaties de vuursteun met andere NAVO-
partners te koppelen. Deze internationale netwerkstructuur in 
vuursteuncoördinatie maakt het eenvoudiger om adequate 
doelinformatie te delen, elkaar te steunen en zwaartepunten in 
de gezamenlijk NAVO-vuursteun aan te brengen. Een dergelijke 
ontwikkeling gaat gepaard met een toename aan informatie- 
beveiligingsmaatregelen waarvoor specifieke ICT-ondersteuning 
nodig is. Het VustCo bestudeert momenteel de mogelijkheden.

Ballistische computers voor het berekenen van schietgegevens 
en vuurleidingscomputers voor de technische doelanalyse, een 
analyse waarbij de computer aangeeft hoeveel en welke munitie 
benodigd is voor het effectief bestrijden van het doel, worden 
steeds geavanceerder. De tactische doelanalyse, die anders dan 
de technische doelanalyse aangeeft welk doel de vuursteun 
wanneer moet aangrijpen, blijft in de voorliggende periode 
grotendeels voorbehouden aan de mens. 

De vuursteun gaat als gevolg van GPS-denied omgeving, in de 
nabije toekomst weer gebruik maken van navigatiepunten. 
De vuursteun dient er rekening mee te houden dat informatie 
verkregen via het elektromagnetisch spectrum vanwege vijan-
delijke jamming en spoofing 10 onbetrouwbaar is of zelfs helemaal 
geen informatiewaarde oplevert. Jamming levert niet alleen 
beperkingen op voor navigatiedoeleinden, maar ook voor radar 
en RPAS-gebruik. 
Back-up systemen zoals terreinmeetcapaciteit en eigen meteo-
systemen blijven noodzakelijk, omdat zij niet afhankelijk zijn van 
het elektromagnetisch spectrum. De landmacht bekijkt de 
mogelijkheid om de terreinmeetcapaciteit, nu ingedeeld bij het 
JISTARC, terug te brengen naar het VustCo.

Training en opleiding
De landmacht dient de training en opleidingen van haar 
eenheden, tot en met het brigadeniveau, aan te passen naar het 
campagnethema Combat. Eenheden moeten weer gaan oefenen 

en trainen met scenario’s waarbij er nauwelijks of geen 
communicatiemogelijkheden zijn en in een GPS-denied omge-
ving, een gebied waar elektronische plaatsbepaling niet mogelijk 
is. De vuursteun moet verspreid op kunnen treden en beweeglijk 
optreden om vijandelijk vuur te ontlopen. Tegelijkertijd dient de 
vuursteun snel met meerdere vuureenheden geconcentreerd 
vuur uit te kunnen brengen, de zogeheten ‘Massed Fires’. De 
locaties voor het trainen en oefenen van de vuursteun zijn ook 
aan verandering onderhevig. Bij de vuursteun is steeds meer 
aandacht voor lange dracht precisie munitie en het oefenen dat 
vereist grotere schietterreinen voor daadwerkelijke schietoefe-
ningen. Het belang en gebruik van simulatie voor opleiding en 
training neemt toe, doordat in de toekomst hoogwaardige 
vuursteun platforms en munitie minder beschikbaar zijn voor 
training. Met de introductie van technieken zoals: virtual reality, 
augmented reality, cloud computing, machine learning en 
massive multiplayer networks, kunnen de Fire Support Teams 
complexe scenario’s trainen in een oefenlokaal, waarbij de 
vuursteun een realistische oefenomgeving weet op te roepen

Personeel
Binnen het vuursteunsysteem is een verschuiving waarneembaar 
van ‘Man in the loop, naar man on the loop’: de rol van de mens 
verschuift van het bedienen van systemen naar het controleren 
ervan. De mens blijft echter essentieel in het intellectuele deel 
van tactische doelanalyse en het targetingproces. Dit vereist 
brede en diepe kennis van C4I-systemen en procedures, en stelt 
hoge eisen aan het omgaan met sensoren en wapensystemen. 
Daarnaast dienen vuursteunspecialisten over voldoende kennis 
en ervaring te beschikken om alle vuursteunmogelijkheden en –
coördinatiemaatregelen zo te integreren in het operatieconcept 
van de tactische commandant dat het synergie met de 
manoeuvre en genie oplevert en leidt tot het gewenste effect. De 
artillerie gaat ook de maatregelen die voortvloeien uit het 

Digitale doelbestrijding
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adaptiever maken van de krijgsmacht invullen. Zo zal de 
krijgsmacht meer reservisten gaan inzetten. De eerste reservisten 
zijn inmiddels werkzaam bij het VustCo, dat de mogelijkheid 
bestudeert om operationele reservisten in te zetten bij trainingen 
en missies.

Interoperabiliteit
Deelname aan internationale missies als NATO Repsonse Force, 
de Very High Readiness Joint Task Force (NAVO), EU-Battle 
Group en NAVO’s enhanced Forward Presence vereisen inter-
operabiliteit. Ondanks het streven van de NAVO om de 
interoperabiliteit te vergroten, zijn nationale legacy systemen 
nog steeds noodzakelijk. Het NAVO-programma Artillery Sys-
tems Cooperating Activities (ASCA) maakt uitwisseling van 
vuuropdrachten aan deelnemende landen mogelijk. 

De deelnemende landen zijn: Duitsland, Frankrijk, Italië, Amerika, 
Turkije, Denemarken, Noorwegen, Groot-Brittannië en Nederland. 
De Nederlandse artillerie heeft de hiervoor benodigde pro-
grammatuur in 2017 succesvol geïmplementeerd in haar vuur-
steunsysteem, het Advanced Fire Support Information Sys-tem 
(AFSIS). In november 2017 is geschoten met behulp van ASCA. 
Hierbij deed een Duitse Forward Observer een digitale Call For 
Fire bij een Nederlands Fire Direction Center, op basis waarvan 
een Nederlandse PzH vuurde. De Duitse radar nam de schoten 
waar. Hoewel er nog veel valt te verbeteren en te ontwikkelen, is 
dit een grote stap voorwaarts op het gebied van internationale 
artilleriesamenwerking. Duitsland en België zijn hierbij de be-
langrijkste partners. 

Ter afsluiting
De inzet van vuursteun is een beslissende factor op het 
gevechtsveld. Tijdens de stabilisatie-operaties in Afghanistan is 
de waarde van vuursteun – zowel grondgebonden vuursteun en 
luchtsteun - vele keren aangetoond. De grondgebonden 
vuursteun is één van de capaciteiten van de Nederlandse 
krijgsmacht waarin de afgelopen decennia diep is gesneden. 
Personeel in het domein van de grondgebonden vuursteun 
werkzaam, van het begin tot aan het einde van de granaatbaan, 
onderscheidt zich in operaties als vakbekwaam en professioneel. 
De techniek bij de artillerie gaat in hoog tempo vernieuwen, wat 

veel van de artillerist gaat vragen. 
Geavanceerde technisch hoogwaardige systemen, de hoeveel-
heid te verwerken data en daarbij noodzakelijke snelheid van 
handelen gaan de toekomst van de vuursteun in grote mate 
bepalen. De artillerie transformeert van een gelimiteerd opper-
vlakte wapen, dat veel voorbereiding vergde, naar een flexibel, 
precies, genetwerkt en interoperabel wapensysteem dat op 
grote afstand en met grote nauwkeurigheid doelen aangrijpt. 
Kortom: de langere dracht en de daarbij behorende sensoren 
maken de artillerie een belangrijke speler om slagkracht, 
escalatiedominantie en afschrikking in NAVO-verband in de 
toekomst zeker te stellen.
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JFATS is the center-piece of the Norwegian Air Ground 
Operations School (AGOS) for their Joint Terminal Attack 
Controller (JTAC) and Joint Fires Observer (JFO) training 
programs.  It is expected that the system at Camp Rena will 
become the hub for Joint Fires training throughout Europe, 
particularly for the Baltic States. 

Live CAS runs are costly
JTAC and JFO training is time consuming and expensive when 
aircraft sorties or artillery rounds are the only option for necessary 
realistic training and certification. If the trainees, for example, 
have to accomplish 12 CAS runs to be ready for certification, 
and if something (technical/weather) causes the aircraft to be 
grounded, the exercise cannot be accomplished, and all has to 

be done again from the beginning as soon as the circumstances 
allow. That is time consuming and costly. So today it is 
unthinkable not to have a simulator for training and Virtual Reality 
as substitutes for real flying sorties and live firing, since a 
simulator reduces the need for live CAS runs and live firing 
artillery rounds to a minimum.

Fidelity’s JFATS Training System 
“This is the best in the world for training and qualification of 
FACs and FOs for CAS and Call For Fire/Naval Surface Gunfire,” 
said Stephen W. Hopkins, Director of Engineering and Simulation, 
Fidelity Technologies Corporation, when he talked to this author 
on 3 December 2016; the day the simulator system was installed 
at the Rena Camp of the Norwegian Army. 
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TEKST /// MAJOR (RET.) WALTER CHRISTIAN HÅLAND - FORMER ARTILLERY OFFICER AND ALSO A CERTIFIED INSTRUCTOR 

ON THE SWEDISH SAAB BT 33 ARTILLERY FIRE CONTROL SIMULATOR.

THE GRAND OPENING CEREMONIES FOR THE JFATS TOOK PLACE MAY 22, 
2018, AT THE NORWEGIAN AIR GROUND OPERATIONS SCHOOL (AGOS).  
THIS CEREMONY WAS ATTENDED BY THE CHIEF OF THE NORWEGIAN ARMY 
AS WELL AS SEVERAL OTHER DIGNITARIES. THE UNVEILING AND OPENING 
OF THE JFATS AT THE AGOS, PLACES THE NORWEGIAN ARMED FORCES  
AT THE FOREFRONT OF ALL NATO NATIONS WITH THE MOST ADVANCED 
JOINT FIRES SIMULATION SYSTEM IN THE WORLD.
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Fidelity is a global supplier to NATO allies and JTAC MOA 
signatures. With over 20 years of experience, Fidelity has 
delivered over 300 accredited Joint Fires trainers and is a global 
leader in Joint Fires training systems. JFATS is a ‘state of the art’ 
simulator and a game changer in realistic training of JTAC and 
Forward Observers (Joint Fire Support Teams) in the Norwegian 
Armed Forces. It is one of the most cost efficient simulators 
delivered to the Norwegian Armed Forces. JFATS provides a 
great potential for reinforcing future cooperation within JTAC/
JFO training with partner nations. JFTAS would have never been 
realized without a company policy like Fidelity Technologies.

The main installation and capabilities
JFATS consists of a full fixed installation with a large 8meter 
dome, classrooms and deployable satellite simulator systems. 
The fixed simulator installation can be used as a “Centre of 
Excellence”. 
The instructor can choose exercises within these parameters:
•   JTAC training; 
•   Basic Selection Course; 
•   Advanced Training; 
•   Limited Combat Ready to Combat Ready Training; 
•   JFO training; 
•   Basic Training; 
•   Advanced Training. 
The instructors connect different basic components, pre-
programmed actions, environmental factors, grouping and 
mission making the scenarios.

Simulator Database
The simulator’s databases can be tailored to meet specific users’ 
requirements. The database includes a library of different 
elements to mimic the terrain of a country of interest. The 

simulator can model hilly regions, valleys or flat land featuring 
urban developments, desert, jungle, lakes and shorelines, as 
well as different road types, power lines, buildings, military 
installations, bivouac areas, runways, trenches, undamaged/
damaged daylight models and IR models and so on. 

The terrain database will show thermal imagery correctly based 
on physics and the features will be modified in real time in 
response to simulated manmade factors such as combat 
engineering or munitions. The simulator will automatically visually 
present the correct environment, based on such factors as the 
geographic coordinates, time of day, time of year and ambient 
weather and light conditions like clouds (3D), intensity of sunlight, 
moonlight based upon sky conditions, and realistic shadow on 
the ground, as well as wind, rain, fog, mist, snowfall, snowstorms 
, sandstorms and detail of blades of grass blowing in the wind, 
while rapidly rendering large areas of terrain for the fast-moving 
pilots-in-the-loop providing Close Air Support (CAS) at altitude. 
The dynamic behavior of clouds will be influenced by the chosen 
wind speed and wind direction.

Entity categories
Included in the database is also a library with entity categories: 
•   Opposing forces and own forces with human military entities 

like single and groups of infantry, and most other formations; 
•   Civilians, e.g. personnel, different animals, vehicles of various 

types and colors; 
•   Military entities and materiel, like artillery, mortars, man-pads, 

battle tanks, infantry fighting vehicles, APCs and air defense. 
The surfaces of all models and objects will emulate the laser 
reflection characteristics of their real counterparts. All textures 
will indicate the area of the vehicle that has been damaged. 
So a mobility kill, with vehicle burning at the rear and a weapon 
kill, represented by a burning turret, will appear quite realistic 
to the trainee. The library of airplanes includes all types of 
customer-specified aircraft. The ammunition database 
contains all different indirect and direct fire weapons. 

Action effects
There is no limit for the addition of weapons in any future 
database upgrade.  The ballistic factors influencing ammunition 
delivery take account of the “weapon platform”, such as aircraft 
or artillery, and provide a near-correct simulation of the maximum 
ranging and azimuth errors. The simulator supports flashbang, 
tracer visualization of munition trajectory, vertex for all artillery/

Joint Terminal Attack Controller and Forward Observer Advanced 
Trainer System (JFATS) – the main installation at the Simulation and 
Training Section:
(1)  JFATS exercise room with Dome, trainees, supervising  
 instructor, spectators and it’s is equipped with four (4) large  
 flat-screen displays for easy observation by training observers  
 in the spectator seating arena.
(2)  Instructor operators and pilot/instructor (Multiple role playing  
 stations)
(3)  Server room 
(4)  Small classroom

Instructor operators and pilot/instructor 
(Multiple role playing stations)
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mortar/naval gunfire support, time of flight for munition, point of 
impact and damage assessment. It offers a realistic visual effect 
of fired smoke, in terms of obscuring terrain, drifting and 
dispersing, vehicle/position and target motion when encountered. 
Appearance of special effects (smoke, explosions, muzzle flash, 
etc.) will be time controlled in the visualization. This also occurs 
when, for example, the enemy forces hit your own position. 
When delivering munitions from the air or ground and targets are 
masked by the terrain or objects, the munition will hit the masking 
object or terrain. The damage assessment will report one of the 
following: no damage, partly damaged, or total damage. 

The installation’ details
The installation has an auditorium with an area for the dome, 
trainee, supervising instructor, spectators and extra monitors, a 
control room for instructor operators and pilot/instructor and two 
small classrooms. The visual system in the classrooms shows 
two video channels simultaneously. The sound system, which is 
synchronized according to the battlefield view presented, will 
provide a realistic sound that simulates a combat environment 
from all the models and entities in the scenario. The supervisor 
and the spectators will hear the same sound as the trainee. The 
system allows the instructor to adjust the presentation. The 
instructor, supervisor and pilot have the possibility to choose the 
different menus/images/video/radio they want to have in the 
graphical user interface and store their profile according to who 
they are going to play (fire support officer, pilot, supervisor, 
ground commander/ maneuver chief, higher command). The 
supervisor has the possibility to follow three video channels 
simultaneously at the position behind the trainee. The playback 

function is an important tool and the video can be stopped at 
any time. There is also a learning side effect. The trainees seated 
in the rear, rear are experiencing the action and see what’s going 
on by monitoring up to four video channels simultaneously. 

After Action Review with the trainees 
All activity performed in the simulator is logged and can be used 
for debriefing when the trainees have completed their activity or 
performance of a scenario. JFATS includes two interoperable 
classrooms which can be used for an after-action review and 
debriefing training events viewing every button push from every 
device, all pilot-in-the-loop HUD and POD feeds, listen to every 
communication made, and observe what the devices were 
oriented on.  All of this information is stored and provided to the 
trainees in the form of a take home package so that trainees can 
review and practice on their own time.

“Train as you fight” 
The JFATS training environment is bolstered by 11 different 
pieces of Simulated Military Equipment (SME) matching exact 

The Joint Fire Support Team are being watched by the 
NATO accreditation team. 

The pilot can also provide the feed from their POD to a Video Down-
link screen for the JTAC to facilitate VDL talk-ons in accordance with 
the JTAC MOA. Here is an example of the HUD display’s view.
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Form / Fit / Function of the real devices.  These devices include 
everything from integrated small arms weapons to laser target 
designators.  Each piece can be used in any area of the dome 
from any position (kneeling, standing or prone). The simulated 
communication (radio networks and data communication) will 
function just like it would in a real situation. The simulated military 
equipment, like target locators, laser target imagers, thermal 
imager, binoculars, NVGs, targeting pods on aircraft and head up 
displays, are replicated/simulated and can be used like the real 
ones and it is possible to choose a view from any of these pieces 
of equipment. The trainee (JTAC or JFO) will be able to use a 
simulated GPS to find their own position. When using the IR-
pointer, the illumination shall be seen by the instructor, supervisor, 
trainee and the pilot on the different displays in the system. The 
field terminal replica will have touch screen functionality, and the 
trainee will be able to operate one data terminal to simulate the 
functions of a military field terminal. 
The field terminal can show the map of the terrain (actual terrain 
in the scenario). Fidelity also delivered a pilot-in-the-loop role 
player station providing 180° x 20° field of view and the ability to 
transmit and receive digitally-aided CAS messages from the 
JTAC in the immersive environment just as they would on the 
battlefield.  The pilot can also provide the feed from their POD  
to a Video Downlink screen for the JTAC to facilitate VDL talk-
ons in accordance with the JTAC MOA. That really means  
“train as you fight”. 

Mobile Satellite Classroom
The Norwegian AGOS facility also received two Mobile Satellite 
Classroom systems utilized by the Norwegian Artillery, JTACs 
and Special Forces to conduct CAS and Call For Fire missions 
from remote locations. These mobile classrooms provide the 
same realism and training capabilities as the 7 meter dome 
display and can replace live controls. The ruggedized 
transportable JTAC/JFO Satellite Trainer, which can be located 
elsewhere, consists of a pilot station, instructor operator’s 
stations and a JTAC/JFO position system. Together with a 
deployable 3 meter dome, the satellite consists of four rugged 
plastic cases, each with a handle and wheels for easy transport. 
The weight is not more than 100 kg in total. The system can be 
assembled in 45 minutes without tools.

Cost-effectiveness
The new JFATS simulator in Rena camp is built up with 120 
computers and five kilometer network cable. It’s invested NOK  
(Norwegian Krone) 90 million in the simulator, but in return it is 

cheap in operation compared to live fire training with aircraft  
and artillery. For example, it is estimated that the price per flight 
time for an F35 will be NOK 110,000. The simulator thus enables 
more cost-effective amount of training and polishing skills.

Conclusion
There are several simulators types in use among Norwegian 
allies today which complement the same function, but it’s not 
known that there are other simulators that provide the same 
possibilities of complexity, training environment and realism that 
JFATS offers. It’ll allow the Norwegian military to legally use the 
simulator and school house (AGOS) to replace live Close Air 
Support controls, saving the Norwegian people hundreds of 
millions of NOK a year in live ordnance, fuel and flight hours in 
order to accomplish training in accordance with NATO and US 
standards so that their JTACs can control other coalition forces 
air strikes in combat. Norwegian allied partners are very 
interested in JFATS, and have already reported their interest in 
training in the simulator. Simulator training provides efficient and 
good training because the level of training can be tailored to the 
needs of the user with a realism that is difficult to recreate in 
peacetime.

The Joint Fire Support Executive Steering Committee and  
the NATO Standardization Team concluded their JTAC program 
accreditation trip and were very impressed by the Norwegian 
AGOS and their Joint Fires program as a whole. They are going 
to give the system full accreditation for all types of control to 
replace live CAS training.

The Small Class Room is used for After Action Review and debrie-
fing with the trainees

The pilot/instructor station software will calculate the trajectory 
of a munition towards a target 

Fidelity can replicate and simulate most military instruments/devises 
used by JTAC/JFO. The JFATS training environment is bolstered by 
11 different pieces of Simulated Military Equipment (SME) matching 
exact Form / Fit / Function of the real devices. “Train as you fight”. 
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The RYK functioned at operational depths using surface-to-
surface missile systems and aircraft-delivered “smart” munitions. 
The Reconnaissance Fire Complex (ROK) was the tactical 
equivalent. It linked intelligence data, precise targeting, a fire-
direction center and tactical artillery to destroy high-value targets 
in near-real time. The Soviets were making good progress in 
development of both systems before the Soviet Union collapsed. 
After a period of chaos and adjustment, Russia is back on track 
and modernizing her armed forces. Part of that modernization is 
the fielding of a functioning and renamed reconnaissance strike 
system and reconnaissance fire system. 

The reconnaissance fire system (RO) has now been successfully 
deployed and battle tested and is part of Russian Field Artillery 
capabilities. In the words of Deputy Chief of Staff of Ground 
Forces, Major General Vadim Marusin, “Today the cycle 
(reconnaissance - engagement) takes literally 10 seconds.”An 
article appeared in the February 2017 edition of Army Digest that 
provides a look at present and future tactical artillery 
developments that will fit nicely with the reconnaissance fire 
system as well as standard artillery missions. Artillery has long 
held pride of place in the Tsarist and Soviet ground forces and 
continues that today. Like its predecessor, the Russian Army is 
an artillery army with a lot of tanks. Fire enables maneuver and 
the Russian ground forces combine tactical strike-maneuver 

with longer-range fire destruction of the enemy. To Russian 
military thinking, artillery is a maneuver element whose 
destructive capabilities may perform ground-gaining missions. 
The Russians envision that modern maneuver war will not be a 
repeat of World War II with massed armies dugin shoulder-to-
shoulder stretching over hundreds or thousands of miles. Rather, 
it will be a series of fast-moving strike-maneuver fights with open 
flanks secured by fires, strong points and counter-attack forces. 

A new method is the employment of combined arms tactical 
groups, each consisting of one or two battalions, each fighting 
on separate axes. Alongside the offensive, the combined arms 
formation may conduct defensive actions primarily by delaying 
and blocking actions as well as by conducting a dispersed 
defense utilizing brigade subunits. The dispersed defense can 
consist of platoon strong points combined with mine-field 
obstacles and a preplanned system of artillery fires. Artillery will 
be attached to the combined arms subunits or will provide 
artillery support under the direction of the senior commanders.
Russian military analysts conclude that artillery batteries from 
direct support artillery battalions and brigade artillery continue to 
play the most decisive role in the fire destruction of enemy. 
Further, the role of artillery in contemporary combined arms 
combat and armed conflicts of varying intensity will only grow. 
Analysis of limited wars (the Soviet war in Afghanistan, combat 
in Chechnya, the fighting in Syria) require that new-type artillery 
tactical formations be capable of: 

The Basics of Russian Artillery Fire Control
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• conducting highly-maneuverable combat with motorized rifle 
(and tank) subunits, complete multi-kilometer combined road 
marches, conduct river crossings, etc; 

• inflicting fire destruction of enemy subunits (or targets) 
throughout the depths of his combat formation; 

• destroying enemy targets through direct and indirect fire; 
• annihilating tactical precision-guided munitions and other 

weapons as well as artillery from firing positions and from the 
march; 

• suppressing and destroying command posts and weapons, 
radar, electronic combat systems and air defense; 

• conducting timely and effective defeat of enemy personnel and 
their weaponry in assembly areas and fighting positions, tanks, 
command posts and engineer equipment during the 
preparation for an attack by motorized rifle (or tank) subunits, 
during combat in the depth of the enemy defense, during the 
repulse of the enemy counterattack and during the conduct of 
the defense; 

• conducting counterbattery fire; 
• destroying enemy antitank weapons, tanks and other armored 

vehicles; 
• fighting effectively against the approaching enemy reserve and 

irregular armed elements; 
• dispersing within the brigade combat formation while 

preserving the ability to mass fire in time and space. 

Russian analysis and combat experience shows that the 
execution of fire destruction missions against an enemy should 
be assigned directly to the organic brigade artillery without 
establishing temporary formations such as artillery groups. 
Further, in future fire engagements, artillery systems may be 
integrated into a unified reconnaissance-fire system (ROC) 
responsible for conducting zone and point reconnaissance and 
engaging the just-detected enemy in near-real time. 
The primary method of executing reconnaissance-fire missions 

will be to engage newly-discovered enemy targets with brief fire 
assaults and subsequent changes of position to avoid retaliatory 
fire. However, it may be possible to conduct multiple fire missions 
without shifting firing positions when engaged in support of low-
intensity conflicts. The regional conflicts of the 21st Century 
have confirmed Russian analytical thinking that highly-
maneuverable enemy armored vehicles should be engaged with 
high-precision munitions, whereas high-explosive fragmentation 
and cluster rounds can be used for engaging enemy personnel 
and dug-in weapons and when attacking objectives using 
various kinds of conventional barrage fire. Russian artillery units 
will expend far more conventional rounds than expensive, high-
precision rounds. Massed conventional artillery fires achieve a 
mathe-matically-determined guarantee of desired target 
destruction while producing psychic terror. Further, conventional 
rounds with point-detonating fusing cannot be jammed by 
electronic jamming or smoke. High-precision rounds will be used 
in reconnaissance strike systems, but there will be a choice 
between high-precision and conventional rounds (depending on 
the target) in recon-naissance fire systems. High-precision 
rounds are used for high-value mobile targets. Armored vehicles 
are better candidates for high-precision rounds, whereas soft-
skinned targets such as transmitters, radar, jammers, logistics 
sites and headquarters are more commonly addressed with 
conventional rounds-unless there is a reason for their immediate 
destruction. The Russian and Western systems for the command 
and control of artillery differ substantially. In the Russian system, 
the artillery commanders do not sit with their artillery pieces. 
Instead, artillery battalion and battery commanders are typically 
collocated with the supported maneuver commander in order to 
relay calls for fire to the artillery; or they are on the battlefield, 
calling for fire on targets of opportunity. Artillery commanders 
have Command Observation Post (COP) vehicles with 
appropriate com-munications, navigation, and sighting gear to 
fulfill this function. The fire control for artillery units is provided by 
the chief of staff for battalions, and senior battery officer (the 
senior platoon leader) for batteries. These officers, not the 

Battalion-Level Artillery C2 Architecture 
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commanders, are the ones actually collocated with the artillery, 
providing them with fire solutions. They man Fire Direction 
Center (FDC) vehicles to fulfill this function. At the battalion level, 
there typically is an Artillery Reconnaissance Vehicle (ARV), such 
as the PRP-4A “Argus,” that provides additional targeting 
acquisition capa-bilities. At the brigade level, vehicle mounted 
radar such as the 1RL232-2M “SNAR-10M1” Radar Vehicle 
and 1L219M “Zoopark1M” Counter-Battery Radar Vehicle 
may be found. The Russian Armed Forces use a variety of artillery 
fire control systems, but they all generally function as the 
following description of the 1V12 “Kharkov” Artillery Fire Control 
System describes. 

1V12 “Kharkov” Artillery Fire Control System 
The 1V12 “Kharkov” Artillery Fire Control System is based upon 
the MT-LBu chassis, and is primarily designed to service self-
propelled howitzer units. A battalion level set consists of eight 
vehicles: three 1V13 battery FDC vehicles, three 1V14 battery 
COP vehicles, one 1V15 battalion COP vehicle, and one 1V16 
battalion FDC vehicle. The 1V12M “Faltset” artillery fire control 
system is a modernized version of the 1V12 Kharkov, and its 

constituent vehicles follow the same naming convention as the 
1V12 Kharkov system, except with an “M” suffix (IV13M, IV14M, 
IV15M, IV16M). 

The IV13 functions as the FDC for the battery, and is manned by 
the senior officer of the battery (typically the first platoon leader). 
It has direct radio communications with the battery COP (IV14), 
the battalion COP (IV15), and the battalion FDC (IV16). 
The IV14 functions as the COP for the battery. The IV14 is 
typically collocated with the COP of the supported maneuver 
unit commander so targets can be relayed from the supported 
unit to the artillery, or IV13M Fire Direction Center Vehicle is on 
the battlefield calling for fire. It has direct radio Image Courtesy: 
Vitaly Kuzmin/ http://www.vitalykuzmin.net communications 
with the battery FDC (IV13), the battalion COP (IV15), and the 
battalion FDC (IV16). 

The IV15 functions as the COP for the battalion. The IV15 is 
typically collocated with the COP of the supported maneuver 
unit commander so targets can be relayed from the supported 
unit to the artillery, or is on the battlefield calling for fire. It has 
direct radio communications with the battery FDCs (IV13), the 
battery COPs (IV15), and the battalion FDC (IV16). 
The IV16 functions as the FDC for the battalion, and is manned 
by the battalion’s chief of staff. It has direct radio communications 
with the battery FDCs (IV13), battery COPs (IV14), and the 
battalion COP (IV15). 

1L120 “Kredo-M1” Portable Radar 
The Kredo-M1 Portable Radar is designed for the detection of 
moving surface targets. It is also used to adjust friendly artillery 
fire, especially for antitank units. The Kredo-M1 is a man-portable 
system capable independent operation, but it can be networked 
with other systems. 

1L120 “Kredo-M1” Portable Radar Stats (Image Courtesy: Vitaly Kuzmin/ http://www.vitalykuzmin.net) 

IV13M FDC vehicle
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1L271 “Aistenok” Portable Counter-Battery Radar 
The Aistenok is primarily a counter-battery radar designed to 
determine the coordinates of 81–120mm mortar firing positions 
and monitoring their flight trajectories. It is also capable of 
monitoring 122–155mm artillery shell bursts, and determining 
the coordinates of “tank-type” moving surface targets.  
Maneuver brigades usually have a deputy commander for 
artillery. The brigade’s fire control battery is commanded by, or 
reports to this officer. 

As would be expected, the fire control battery contains assets 
for detecting, determining coordinates, and the transmission of 
targeting data and orders. The typical configuration for brigade-
level fire control batteries include platoons for: artillery spotting 
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(PRP-4A Argus), radar (1RL232-2M SNAR-10M1 and 1L219M 
Zoopark-1), listening posts, geodesy, and communications. 

PRP-4A Argus 
The PRP-4A Argus artillery reconnaissance vehicle (also organic 
to artillery battalions) is used to conduct artillery reconnaissance 
of point and mass, fixed and moving, and open and camouflaged 
targets, and process, store and transmit this data to artillery 
units. It is equipped with optical, electro-optical, and radar siting 
devices, a GLONASS enabled navigation system, and radios. 
The PRP-4A has two workstations and an equipment set for a 
remote observation post. 

1L219M “Zoopark-1M” Counter-Battery Radar Vehicle 
The Zoopark-1 counter-battery radar vehicle is designed to 
determine the coordinates of enemy artillery positions (field 
artillery, MLRS, mortars,) and tactical missile launch positions 
such as the 9K52 Luna-M (Frog7) to provide targeting information 
for counterbattery missions, and to adjust friendly artillery fire. 
The Zoopark-1 can reportedly determine the coordinates of 60 
batteries in a minute, and the position of a concealed mortar in 
an urban environment. The Russians consider the Zoopark-1 to 
be an equivalent of the AN/TPQ-36. 

1RL232-2M “SNAR-10M1” Radar Vehicle 
The SNAR-10M1 is a battlefield surveillance radar vehicle used 
to locate moving ground and sea-surface targets. The SNAR-
10M1 is designed to locate convoys, ground targets, sea-surface 
targets, and low-flying aircraft and UAVs. The system is also 
used to locate shell bursts in order to adjust friendly artillery fire. 
The SNAR-10M1 is equipped with modern radios and 
communications systems to facilitate the automated data 
transmission. It also has a GLONASS enabled navigation system 
and digital terrain map. 

UAV Integration into the Russian Ground Forces 
Russia currently organizes its UAV fleet by putting all of the 
brigade’s UAVs into a single company. The companies are 

1L271 “Aistenok” Portable Counter-Battery Radar (Image Courtesy: 
Vitaly Kuzmin/ http://www.vitalykuzmin.net)

Brigade-Level Artillery C2 Architecture 
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PRP-4A Argus

1L219M “Zoopark-1M” Counter-Battery Radar Vehicle (Image 
Courtesy: Vitaly Kuzmin/ http://www.vitalykuzmin.net)

1RL232-2M “SNAR-10M1” Radar Vehicle 

divided into platoons based on the size and range of the UAVs 
they operate. For instance, the “mini-platoon” operates the 
hand-launched Granat-1, while the “short-range platoon” 
operates the larger Orlan10, Granat-4, Eleron-3SV and airframes. 
Russia likely places all of its UAVs in a single company and splits 
the companies into platoons based on size instead of function to 
more easily facilitate C2 and maintenance of these high value 
and limited assets. Since there is mention of “payloads” on the 
UAVs, there appears to be some capability for repurposing of 
mission if needed. (artillery reconnaissance, electronic warfare, 
and communications, etc.) 

The Orlan-10 is used for both artillery reconnaissance and 
electronic warfare missions. In terms of personnel, it appears 
that enlisted personnel operate most UAVs, but officers do fly 
certain missions. Russia does practice a conscription system, 
but all UAV operators are “contract NCOs” that attend the UAV 
operator course at the Inter-Branch Center for the Training of 
Specialists for the Ground Troops in Kolomna, Russia. Con-
scripted soldiers do serve in the UAV companies, but they serve 
in support roles such as wheeled vehicle drivers. 

Putting the Reconnaissance Fire System together 
European Russia consists of wide rolling plains, marshland, 
broad rivers, and forests. The road network is sparse by Western 
standards and mainly connects cities and towns. Longer-range 
artillery reconnaissance has been problematic in this terrain due 
to the limited high ground. The Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
now provides this longer-range reconnaissance capability. The 
Russian military got off to a late start in fielding UAVs to its 
forces, but has been working steadily to catch up and surpass 
the West. Currently, the Orlan-10 and the Eleron-3SV are part of 
the UAV Company being assigned to each motorized rifle brigade 
in the Russian Ground Forces. 

The Russians are concentrating on UAV reconnaissance, 
electronic retransmission and electronic warfare missions, but 
will likely soon weaponize UAVs similar to the Western approach.
Additionally, Orlan-10 will become organic to Russian artillery 
brigades and the remaining artillery regiments. “An organization 
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advanced methods of artillery spotting, they can still be quite 
effective. Although less desirable than some other methods, the 
capability to affix a targets location by relative terrain feature 
(method 1) is sufficient for many Russian artillery purposes. 
As Russian artillery batteries and battalions have several area 
bombardment missions that make precise target information 
useful, but unnecessary. In addition, the Russian Federation has 
a strong cartographic tradition, undoubtedly any Russian 
serviceman referencing terrain features for targeting purposes 
would have access to high quality, large scale, digital maps of 
most places within the former Soviet Union. 

Although current UAV artillery spotting capabilities may be 
adequate for current purposes, these capabilities are very likely 
to continue to develop. The following graphic depicts four 
probable methods of using the Orlan-10 for artillery 
reconnaissance: The UAV is clearly central to the revitalization 
and realization of the reconnaissance-fire system. The next 
graphic shows the probable communications and FDC link-up to 
support the reconnaissance-fire system at battalion and brigade 
level. The diagram shows the integration of operational and 
tactical imagery feed from fast-moving UAVs or reconnaissance 
aircraft, tactical UAVs, reconnaissance helicopters, and radar 
reconnaissance. The solid straight lines indicate Automated 
Command and Control (ACU) links; long-dashed lines indicate 
imagery data links; short-dashed lines indicate processed 
imagery intelligence links; short-and-long dashed lines indicate 
general intelligence links; and dotted lines indicate local area 
networks. Both the brigade and battalion are capable of 
conducting stand-alone reconnaissance fire missions. 

Only one artillery system is indicated on the graphic, but with 
three battalions of indirect-fire artillery, the brigade has plenty of 
options. The optimum way to respond is with precision-guided 
munitions such as the improved Krasnapol round. However, 
rapid massed fires of conventional rounds may create the same 
damage at much less cost-and the reduced expenditure of 
conventional mass fire missions. Units in the Urals, Siberia and 
the Volga River regions have been using a “multi-circuit 
reconnaissance-fire system” during exercises in the Chebarkul 
Training Center in the southern Urals. Each circuit links cannon 
artillery, MLRS, heavy mortars, tactical SSM and aviation to an 
automated command and control system and reconnaissance 
assets that provide precise target coordinates. The 
reconnaissance collectors are aircraft, helicopters, Fara ground 
radar, the Eleron-3SV hand-launched UAV, the Orlan-10 rail-
launched UAV, and the high-flying Forpost UAV. These are linked 
to the Strelets hand-held command, control, communications 
and reconnaissance computer. Detection-to-engagement time is 
reported as three-to-four minutes. 

Putting the Russian Reconnaissance 
Strike System (RYS) Together 
The Reconnaissance Fire System (ROS) is designed to detect, 
engage and destroy enemy targets in near-real time within the 
range of tactical units (maneuver battalion and brigade with 
supporting artillery). On occasion, an artillery brigade or 
helicopter gunship brigade (a tactical/operational formation) 
could conduct ROS missions. However, Army Corps and Army 
Group units normally conduct RYS missions-engaging, detecting 

and establishment structure is currently being drawn up for new 
artillery reconnaissance subunits, which will be armed with these 
artillery reconnaissance unmanned systems. During the first 
stage, reconnaissance UAVs will be part of combined-arms 
armies’ artillery brigades and will later be included in the 
reconnaissance equipment of motorized rifle and tank divisions’ 
artillery regiments.” The use of UAVs for artillery spotting 
significantly supplements forward observation capabilities, a 
very important technological development for an artillery-centric 
post-Soviet army. For artillery purposes, UAV support is provided 
by the “mini” and “short-range” UAV platoons of the Brigade 
UAV Company. 

UAV Integration into the Reconnaissance 
Fire System 
Although the Russians have emphasized digital interoperability 
among different command and control systems, humans are still 
an essential element of UAV integration into the Reconnaissance 
Fire System. It is clear from various video segments and articles 
that the UAVs do not communicate directly with the fire control 
elements of the batteries. Instead, Russian UAV operators 
determine target coordinates and relay that information to 
forward observers on Artillery Reconnaissance Vehicles (ARVs), 
such as the PRP-4A “Argus,” who in turn relate the information 
to fire control element. There are typically two UAV personnel 
present when conducting this mission (presumably one pilots 
the UAV, while the other operates the sensors). Russian UAV 
operators are so often embedded with ARV crews, that Russia is 
even considering MTOE changes so the UAVs are permanently 
assigned to ARVs. When UAV operators are conducting artillery 
spotting missions, but are not collocated with the ARVs, they are 
typically found with the Command Observation Post (COP) or 
Fire Direction Center (FDC) vehicles. 

Methods of Target Acquisition 
On July, 7 2015, The TASS news service published an article 
about the training of officers in the use of the Orlan-10 UAV for 
artillery spotting purposes. The following day, a Russian blogger 
posted his theory of how artillery spotting can be conducted with 
UAVs, and observed that the Orlan-10 is only capable of 
conducting the two simplest methods of artillery spotting. (see 
graphic Artillery Spotting Methods for UAVs) The blogger 
appears quite knowledgeable of Russian UAV capabilities and 
the modern battlefield, and his observations agree with observed 
Russian artillery procedures as viewed on various online videos. 
Although the Orlan-10 and Granat-1 are not capable of the more 

Orlan-10 UAV (Image Courtesy: Russian Ministry of Defense/ 
http://mil.ru/)
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and destroying operational targets in near-real time using longer-
range reconnaissance and strike systems (especially SSM and 
aviation systems). In practice, ROS is being implemented 
through the Strelets reconnaissance, command and control, and 
communications system (KRUS). The Strelets was developed in 
2007, but was only fielded in large numbers beginning in 2011. It 
has undergone several modifications and hardware upgrades, 
and its use by Russian Forces in Syria is well publicized. 

The ‘targeting’ component of the Strelets is primarily used by the 
Ground Forces, Airborne, and Naval Infantry, and GRU Spetsnaz; 
and consists of a small tablet computer that can be worn on a 
tactical vest. The Strelets (likely based on the Linux operating 
system), reportedly can interface with legacy Soviet and Russian 
intelligence collection equipment, and can interface with a 
variety of sensors (azimuth determination, radar, electro-optical, 
thermal-imaging, acoustic, target designation and sighting, etc.), 
to include UAV based sensors. Russia’s next generation of  
man-portable short-range reconnaissance radar, the 1L277 
Sobolyatnik and the1L111 Fara-VR, appear to have been 
designed from the outset to integrate with it. The Strelets can 
also interface with other Russian Automated Command and 
Control Systems (ACUs) to include the Aerospace Defense 
Forces (VKS) Metronom strike-aviation ACU, and the Airborne 
Troops (VDV) Andromeda-D ACU. 

The Strelets reportedly allows a serviceman to simply annotate 
the position of a target on digitized maps contained in the 
Strelets. The targets’ coordinates are then transferred in real time 
to command posts, artillerymen and pilots, reportedly halving 
the amount of time needed to lay fires. The Strelets has several 
levels of accessories, the base variant is for individual serviceman, 
up to squad leader. The next accessory level is intended for 
platoon leaders and company commanders, having a powerful 
computer and multifunction keyboard. STRELETS

Artillery, Reconnaissance-Fire Delivery System
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The highest-level accessory package is for battalion and brigade 
commanders. The Strelets has an organic communications 
capability to communicate with other Strelets systems up to 1.5 
kilometers away, and can retransmit communications from other 
Strelets transmitters. Presumably, it can also be integrated into 
existing communications networks for longer distance com- 
munications. The Strelets also has an organic GLONASS satellite 
receiver for navigation, and can likely use U.S. GPS signals as 
well, and has an inertial navigation capability that is automatically 
activated in satellite navigation denied or degraded environments. 
Perhaps one of the more interesting features is the ‘friend-or-foe’ 
recognition system, with range depending on the specifications 
of the sensors to which the Strelets is interconnected.  
(The Strelets sends a query to the unrecognized object, if the 
object is a ‘friend’ then the serviceman hears an audible 
notification in the earpiece. If quiet, The Strelets defines the 
object as ‘foe’) 

There has also been some reporting that Strelets is also used for 
medical evacuation (MEDEVAC) purposes. Initially, the Strelets 
was only designed to direct artillery and aircraft fires, but the 
system has reportedly been upgraded to allow the direction of 
naval fires, namely the Kh-35 “Zvezda” (AS-20 Kayak/ SS-N-25 
Switchblade/ SSC-6 Sennight), 3M-54 “Kalibr” (SS-N-27 Sizzler), 
P-800 “Oniks” (SS-N-26 Strobile), and presumably the 
forthcoming 3M22 “Tsirkon” (SS-N-33) hypersonic cruise missile. 
The true value of the Strelets is signified by much more than the 
fielding of a computer tablet that allows the rapid direction of 

fires. The real value of Strelets is the behind-the-scenes 
infrastructure that creates the conditions for a network-centric 
C4ISR system that successfully integrates operators, recon-
naissance assets, command elements, and very different fires 
systems to include ground-based tube artillery and rocket 
artillery; ballistic and cruise missile; strike aviation; and ship and 
coastal naval fires. 

If Strelets truly functions as described, the Russian Armed 
Forces will need only one system to task fires rapidly at all levels 
of battle, from front line artillery to deep strike aviation, through 
rear area missile strikes, truly fielding a unified Reconnaissance 
Fire System that facilitates fires at both the tactical and 
operational depths. 
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Russian Artillery of the Future 
Russian analysis of recent conflicts and technology developments 
determined that future ground force formations should be better 
equipped with unmanned aerial vehicles (UAVs) based on their 
importance in providing reconnaissance to weapons systems as 
well as in delivering strikes on important targets. 
There is a need for an increase in the number of UAVs in artillery 
subunits as they are the only technical reconnaissance assets 
satisfying artillery requirements in terms of reconnaissance 
range, promptness of reconnaissance information and providing 
accurate firing coordinates.

Russian analysts have also determined that future ground forces 
will also require a system of seismic, acoustic and electro-optic 
reconnaissance sensors. These sensors can help monitor the 
force’s flanks and rear and detect and observe enemy movement 
over very-rough terrain and hard-to-reach areas. In Afghanistan, 
Soviet forces widely employed 1K18 “Realiya-U” seismic 
sensors. They were emplaced on hard-to-reach caravan routes 
and detected the passage of Mujahideen caravans. The Soviets 
plotted artillery battery concentrations on these sensor locations. 
When the sensors triggered, the reconnaissance sensor monitor 
immediately called in a heavy artillery strike on the location. 
Employing these seismic reconnaissance systems helped 
achieve Soviet missions with fewer friendly troop losses. 

Russian analysis of regional conflicts determined that new-type 
combined arms tactical forces should include the necessary mix 
of artillery subunits so that they can carry out a wide range of 
independent indirect-fire combat missions. Subsequently, in the 
new combined-arms brigade, there are now two 152mm howitzer 
battalions and a 122mm MLRS battalion. Each motorized rifle 
battalion has a 120mm mortar battery. 

Russian analysts have determined that future artillery systems 
and groupings of artillery and MLRS must provide for: 
• automated command and control systems that interface with 

the combined arms formation’s command and control systems; 
• an expanded number of artillery rounds and types including 

present-day ammunition and those under development; 
• interface between current and future artillery reconnaissance 

assets including locking-on moving targets radar and 
reconnaissance UAVs; 

• the ability to destroy small moving targets with indirect fire; 
• the capability to conduct flat trajectory and high-angle fires; 
• the capability to conduct an “iterative fire strike”, whereby a 

single artillery piece can fire on a single target using rounds 
with different charging packets-the result being that the target 
is hit simultaneously by several rounds; 

• the ability to conduct “series fire”, whereby a single artillery 
piece can fire 12-15 rounds-per-minute at a single target on a 
single trajectory with an identical propelling charge so that all 
the rounds fired during that minute will still be in the air as the 
self-propelled artillery piece is changing its firing position; 

• the development of unmanned self-propelled artillery pieces 
controlled by a manned command vehicle (or command-reload 
vehicle) that supports weapon displacement, fire control and 
ammunition resupply; 

• the development of self-propelled artillery pieces capable of 
firing on the move throughout the entire range of trajectories 
within the sector of fire, and; 

• providing a range of fire of at least 50 kilometers.

Russian battlefield simulations have demonstrated that artillery 
must be able to destroy enemy armored companies and 
battalions at long-range in in order to guarantee mission success. 
Artillery must hinder the enemy advance and frustrate the enemy 
deployment into attack lines in order to negate or frustrate the 
full application of enemy combat power while reducing friendly 
casualties. Future Russian artillery composition within combined 
arms tactical formations should be capable of: 
• conducting reconnaissance-fire missions while on the move; 
• conducting effective fire to the full depth of the formation’s 

zone of responsibility; 
• accomplishing a high rate of effective fire using precision-

guided as well as conventional munitions; 
• quickly preparing for and conducting fire missions; 
• conducting counter-battery maneuver, and; 
• destroying crucial targets with high accuracy and to the 

required degree in armed conflicts of varying scale and 
intensity. 

Precision fires have their place and quick destruction of high-
threat targets is optimum for survival, but the Russians have not 
abandoned their use of massed artillery. Massed artillery not only 
destroys-it produces paralysis and psychic terror. 
“The experience of modern wars and armed conflicts shows that 
artillery is still the god of war. Airstrikes cannot replace massed 
artillery fire. And the most effective way to protect your troops 
from enemy artillery is to destroy that artillery with counterbattery 
fire, when enemy artillery positions are detected and instantly 
suppressed.” So, the Russians plan to improve their recon-
naissance-fire system while retaining their ability to dominate the 
battlefield through massed artillery fire. 

Conclusion 
The Russian Federation is making great efforts to develop a 
robust C4ISR systems to quickly direct various types of fires, or 
more simply stated the Russians are developing fast and reliable 
means to put steel (rounds, shells, missiles, etc.) on target. 
Although UAVs are an important part of this capability, UAVs only 
complement the Reconnaissance Strike System, and the RYS is 
by no means solely reliant upon them. The Russian Federation 
has made great efforts to incorporate UAV capabilities, but is 
also incorporating other sensors (such as ground-based radar) 
and communications systems to build a unified Reconnaissance 
Strike System. The difficulties of fielding a unified ROS are likely 
more related to interfacing various technologies and ensuring 
rapid and reliable communications. 

In practice, ROS is being implemented through the Strelets 
reconnaissance, command and control, and communications 
system. If Strelets truly functions as described, the Russian 
Armed Forces will need only one system to rapidly task fires at 
all level of battle, from front line artillery to deep strike aviation, 
thru rear area missile strikes, truly fielding a unified Recon-
naissance Fire System. 
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EEN WARME NACHT IN SALISBURY. 01.36 H LOCAL TIME, HET IS AARDE- 
DONKER IN HET AFWACHTINGSGEBIED VAN DE VUURMONDPELOTONS  
VAN DE CHARLIE-BATTERIJ. DOOR DE STRIKTE LICHT- EN GELUIDS- 
DISCIPLINE EN HET TOEPASSEN VAN CAMOUFLAGEMAATREGELEN IN DE 
STELLING IS DE EENHEID NAGENOEG ONZICHTBAAR. HET ENIGE DAT  
MEN IN DUISTERNIS KAN WAARNEMEN ZIJN DE VAGE GELUIDEN VAN  
RADIOBERICHTEN. EEN HELE HOOP RADIOBERICHTEN. ALLEN ZIJN EROP 
GERICHT OM OP H-HOUR EEN KAKOFONIE AAN ZWAAR EXPLOSIEF  
GEWELD IN HET VOOR TERREIN TE KRIJGEN EN EFFECTEN TE GENEREN 
DIE DE OPERATIE VAN DE MANOEUVRE EENHEDEN ONDERSTEUNEN. 
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De zogenaamde fireplans worden door de firesupport-teams 
(FST) in het voorterrein doorgegeven aan de verschillende fi-
re-units. Inleidende beschietingen, interdictievuren en effectvu-
ren worden aan de mortiereenheid doorgegeven. Door de Joint 
samenwerking met het Korps Mariniers en de multinationale 
aard van de operatie is het geen gemakkelijke taak alle correcte 
gegevens op tijd en bij de juiste spelers te krijgen. Door inzet en 
scherpte slaagt de gehele keten er in de fireplans op tijd bij de 
vuurmonden te krijgen en staat iedereen op H-hour klaar om de 
startlijn over te gaan.

Multinationaal gezelschap op de Salisbury Plains
Het is de laatste week van de twee weken durende oefening 
Green Cannon in het oefengebied Salisbury Plains in het Zuiden 
van het Verenigd Koninkrijk. De Charlie Batterij van het Vustco 
neemt samen met militairen van het Korps Mariniers deel aan 
deze oefening. Dit Nederlands detachement van in totaal 120 
man personeel valt onder het Britse 29 Commando Regiment 
Royal Artillery die deze grootschalige training organiseert. Naast 
Nederlandse deelname worden ook het Verenigd Koninkrijk, de 
Verenigde Staten, Frankrijk en Zweden vertegenwoordigd. Het 
totale deelnemersaantal komt op 700 man en is daarmee de 
grootste vuursteunoefening in het gebied van dit jaar. Uniek voor 
Green Cannon is dat de complete vuursteunketen als geheel ge-
traind wordt.

Gedurende de eerste week van de oefening wordt door de eigen 
sub-eenheden getraind. Zo is er de kans om procedures op de 
verschillende niveaus fijn te slijpen, alle communicatielijnen te 
testen en gereed te maken voor inzet en kunnen interne afspra-
ken nog verder verbetert worden. Zo zijn voor- en achterkant van 
de kogelbaan weer optimaal op elkaar afgestemd om zo effectief 
mogelijk deze LFX-training te gebruiken.

Rook staat!
De grootste uitdaging zit hem echter niet in de getraindheid van 
de eenheden of de overeenstemming in procedures, de grootste 
dreiging voor de LFX komt voort uit de extreme droogte die het 
gebied al dagen teistert. Witte fosfor en lichtgranaten zijn van 
meet af aan al niet toegestaan vanwege het brandgevaar. On-
danks deze maatregelen woeden er vanaf de eerste schietdag 
verschillende brandhaarden in het doelengebied die het zicht en 

daarmee de mogelijkheid tot vuren bijzonder frustreren. Dikke 
rookpluimen stijgen tot hoog boven het oefenterrein uit en tot op 
kilometers afstand hebben omringende dorpen hier last van. Op 
een brand van dit formaat is de brandweer niet uitgerust en zij 
kan daardoor in het terrein niets doen het vuur binnen de perken 
te houden. De enige oplossing is het leveren van een vuurwacht, 
een taak die in dit gebied bij de trainende eenheid komt liggen.

Vikingen leveren vuurwacht
Zo ook bij de twee pelotons gele rijders die in stelling staan. Tot 
op enkele honderden meters van de stelling rukken de vlammen 
op en de effecten van de rook zijn goed merkbaar. Ondanks dat 
het nog best spannend wordt kunnen de pelotons op locatie blij-

Operatie & Oefening
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ven. Zij leveren eenmaal statische vuurwacht vanuit de stelling 
en eenmaal dynamisch. Een patrouillegang van een voertuig om 
in de gaten te houden of de vuurzee zich niet in andere richtingen 
verplaatst. Een beloofde aflossing blijft uit en noodgedwongen 
wordt deze wacht de hele nacht voortgezet. Om ’s ochtends 
weer op tijd tot vuren gereed te staan vereist enige planning en 
hard werken maar hier draaien de Vikingen van de C-batterij hun 
hand niet voor om. “Toujours joyeux, jamais chagrin” ongeacht 
de omstandigheden.

Vuursteun blijft gegarandeerd
Ondanks de noodzakelijke taak die de batterij er door omstan-
digheden bij krijgt blijft het leveren van vuursteun natuurlijk de 
corebusiness. Gelukkig kan er gedurende de dag nog prima 
doorgeschoten worden door alle vuurmonden en krijgen de 
stukken, waar best wat nieuw personeel bij gekomen is, de kans 
om te trainen. Daarnaast wordt er tijdens deze eerste week ook 
nog live directe waarneming getraind door de pelotons.
Om dit vol te houden is het stafpeloton drukdoende om alle 
randzaken te faciliteren voor de pelotons. Op en afvoer van de 
klasses 1 t/m 5, het repareren van stukken en voertuigen die  
tijdens training stuk gaan en het leveren van veiligheid en O&T 
capaciteit om voor de pelotons de leerwinst zo groot mogelijk te 
maken. Door eenieders inzet kunnen we ondanks de toestand 
toch de nodige leerpunten en trainingswinst mee nemen uit de 
eerste week van de oefening. Na het fotomoment, een preek van 
de pastor, een barbecue met alle eenheden en het broodnodig 
onderhoud maakt de batterij zich op voor een korte vuurpauze 
en een welverdiende weekendbreak.

Gele Rijders worden groen
Na een periode van rest en recovery gedurende het weekend 
maakt de eenheid zich gereed voor vervolgacties. Dit begint met 
de bevelsuitgifte aan de pelotons en het doorlopen van het com-
mandovoerings-proces op zowel pelotons- als groepsniveau. Al 
snel blijkt uit de dreiging dat het toepassen van camouflage en 
andere passieve en actieve beveiligingsmaatregelen noodzake-
lijk is om de opdracht van hoger niveau uit te voeren. Ondanks 
de beperkingen van de oefening zit iedereen goed in de plaat en 
worden alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen om vooral 
niet onderkend te worden. Ook het stafpeloton draait mee in 
deze tactische setting. Ook zij dient immers getraind te worden 

en op niveau te blijven om binnen ieder scenario effectief de  
batterij aan te blijven sturen en te faciliteren. Dus voor eenieder 
geldt, groen op het gelaat en het camonet paraat!

Endex en afwikkeling
De tweede week van de oefening staat in het teken van het vuur-
plan. Een aantal vuren vooraf gepland die sequentieel afgegeven 
worden op commando van de manoeuvre eenheden. Dit wordt 
niet vaak getraind en deze oefening leek hier uitermate geschikt 
voor. Door de steeds groter wordende brand in het doelen  
gebied, zo groot dat er vragen over gesteld worden in het  
parlement, is een en ander helaas voortijdig beëindigd en in FTX 
verder gegaan. Dit neemt niet weg dat we als batterij de nodige 
lessen hebben geleerd tijdens de oefening Green Cannon. 

Met name in de joint- en multinationale samenwerking is weder-
om gebleken dat afstemming van tactics techniques and proce-
dures (TTP’s) essentieel zijn om een operatie van dit formaat aan 
te lopen. Al met al dus twee weken waarin de Charlie Batterij 
stappen voorwaarts heeft kunnen zetten en in internationaal  
verband zich van zijn beste kant heeft laten zien. 

Reçoit la mort, ne se rend pas, C’est l’artillerie légère !
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trainende eenheid komt liggen.



Afscheiding van België
Op 25 augustus 1830 brak in Brussel een opstand uit. De 
vereniging van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden bleek 
niet te werken. De onderlinge verschillen waren te groot en de 
zuidelijke bevolking voelde zich genegeerd. De koning stuurde 
daarop troepen onder leiding van de Prins van Oranje naar 
Brussel, waaronder drie batterijen rijdende artillerie, om de 
opstandelingen te onderdrukken. Tijdens deze acties sneuvelde 
majoor C.F. Krahmer de Bichin, schrijver van het Rijderslied, in 
de straten van Brussel. Op 4 oktober van dat jaar riep een 
voorlopig bestuur de zelfstandigheid uit van België. Het leidde 
ertoe dat delegaties van het nieuw gevormde Belgische bestuur 

en de Nederlandse regering, onder toezicht van de grote 
mogendheden, onderhandelingen voerden. Een overeenkomst 
bleef uit. 

Toen de Belgen op 21 juli 1831 Leopold van Saksen-Coburg tot 
hun koning uitriepen, besloot Koning Willem I de zuidelijke 
Nederlanden gewapenderhand weer onder zijn gezag te 
brengen. Zo startte de Tiendaagse Veldtocht. De rijdende 
artillerie bracht de haastig opgerichte Belgische troepen grote 
verliezen toe. Een sectie rijdende artillerie onder bevel van eerste 
luitenant J. Wicherlinck wist zich bij Hasselt onder hevig vijandig 
vuur te hergroeperen om vervolgens de tegenaanval in te zetten. 
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Een andere sectie rijdende artillerie onder bevel van tweede 
luitenant jhr. W.P.J. Barnaert zette bij Kermpt de achtervolging 
van de Belgen in. Bij Leuven wist de sectie de Belgen met ‘goed 
gericht vuur’ te verslaan. Inmiddels was een Frans leger de 
zuidelijke Nederlanden binnengetrokken om de Belgen te hulp  
te komen. Daarop beval koning Willem I zijn troepen naar  
het noorden te verplaatsen en sloot een wapenstilstand met de 
Belgen. Tijdens de Tiendaagse Veldtocht zijn vier rijders 
omgekomen, onder wie één officier, en werden 15 rijders 
gewond. Koning Willem I benoemde na afloop van de veldtocht 
generaal-majoor H.R. Trip, oud-rijder, en kapitein J.P. Baron de 
Girard de Mielet van Coehoorn tot Ridder Militaire Willems-Orde 
3e klasse. Daarnaast ontvingen 37 rijders een Militaire Willems-
Orde 4e klasse, onder wie 11 officieren, 13 onderofficieren,  
6 korporaals en 3 kanonniers. De Kolonels F.C. List en A.R.W. 
Gey van Pittius, oud-rijders, werden benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw en 32 rijders kregen een 
eervolle vermelding. De Tiendaagse Veldtocht heeft het korps 
drie standaardopschriften opgeleverd: Kermpt, Hasselt en 
Leuven, alle met het jaartal 1831.

Garde artillerie
Na 1831 brak een lange periode van rust aan. Nederland zou 
lange tijd neutraal blijven en zag geen noodzaak nog een groot 
leger in stand te houden. Het Korps Rijdende Artillerie kreeg een 
kleinere omvang. Er begon twijfel te rijzen aan het nut van 
rijdende artillerie. Met de invoering van de 12-ponders bij vier 
bataljons veldartillerie nam hun mobiliteit aanzienlijk toe. 

In de jaren ’40 van de negentiende eeuw besloot de toenmalige 
legerleiding de mobiliteit van de veldartillerie te verhogen, 
waardoor zij ook de cavalerie kon ondersteunen. Daarmee zou 
de specifieke taak van de rijdende artillerie komen te vervallen. 
Op last van de minister voerden de veld- en rijdende artillerie in 
1852 proeven uit op het Haagse Malieveld om te oordelen of er 
daadwerkelijk geen onderscheid meer tussen hen was. De proef 
pakte positief uit voor de rijders, zij waren behendiger met 
paarden en lichtere kanonnen en konden de cavalerie beter 
volgen. Het korps bleef bestaan, maar door de geringe verschillen 
werden beide korpsen vanaf 1878 samen als bereden artillerie 
aangeduid. 

In 1842 keurde koning Willem II een voorstel goed voor nieuwe 
uniformen voor de rijdende artillerie en cavalerie. Het voorstel 
was afkomstig van Frederik Carel List, rijder en inmiddels 
opgeklommen tot directeur-generaal van Oorlog. 
De rijders droegen voortaan een dolman bij hun uniform. Een 
dolman is van origine een korte Hongaarse huzarenbuis. De 
rijders zouden een donkerblauwe jas krijgen bestikt met vele 
tressen; voor de manschappen en onderofficieren in het geel en 
voor de officieren goudkleurig voor officiële gelegenheden en 
blauwe tressen voor het dagelijks tenue. De koning steunde het 
voorstel, want hij had zelf bij Waterloo een dolman gedragen, 
afkomstig van een Brits huzarenregiment. Nu kon hij de eenheid 
belonen, die daar zo moedig had gevochten. De Britten noemen 
een dergelijke waardering een ‘battle honour’, een uiting van 

respect voor een eenheid die zich in de strijd heeft onderscheiden. 
De rijders hebben het koninklijke gebaar altijd als een enorme 
eer beschouwd, en daarom dragen de officieren van het Korps 
Rijdende Artillerie bij officiële gelegenheden nog steeds vol trots 
hun dolman. Niet iedereen was gelukkig met het nieuwe uniform. 
Andere Nederlandse militairen vonden het uniform ‘over de top’. 
Zij wezen erop dat het in tijden van bezuiniging het niet reëel was 
om zulke dure uniformen met zoveel pracht en praal in te voeren. 
Aan de andere kant wist de Nederlandse bevolking het te 
waarderen. De rijdende artillerie verkreeg al snel de bijnaam 
‘Gele Rijders’. 

De dynamiek van de paarden en het mooie uniform waren voor 
veel schilders aanleiding om de rijders te vereeuwigen. Bekend 
zijn de schilderijen en tekeningen van Hoynck van Papendrecht, 
Staring, Pieneman, Krabbé, Geerlings en Breitner. Het schilderij 
‘De Gele Rijders in ’t Duin’, waarbij de rijders in 1886 op 
impressionistische wijze zijn afgebeeld door Georg Hendrik 
Breitner, is nog steeds te bewonderen in het Rijksmuseum te 
Amsterdam. Daarnaast staan de rijders samen met de cavalerie 
afgebeeld op het grote cilindervormige schilderij van Panorama 
Mesdag te Den Haag. Ook het Museum van het Korps Rijdende 
Artillerie zelf bezit een aantal van deze fraaie doeken. 

In 1842 gelastte Koning Willem II de legerleiding een compagnie 
rijdende artillerie over te plaatsen naar Den Haag om toe te 
voegen aan het Haagse garnizoen. De koning beschouwde het 
Haagse garnizoen, waartoe ook de grenadiers behoorden, als 
zijn garde. Hierdoor kregen de rijders de bijnaam van ‘garde 
artillerie’. Op 7 november 1842 ging de eenheid over naar de 
residentie en vier dagen later namen zij al deel aan een defilé 
voor de koning op de Kneuterdijk. Een jaar later nam de 
compagnie in haar nieuwe uniformen deel aan de stoet die de 
koning begeleidde naar de Ridderzaal waar hij de zitting van de 
Staten-Generaal zou openen. De koning had de Gouverneur van 
de Residentie bevolen om de rijdende artillerie voorop in de stoet 
te laten rijden. Ook in de daarop volgende jaren maakten de 
rijders prominent deel uit van de plechtigheden rondom Prinsjes- 

Foto links: Tijdens de Tiendaagse Veldtocht op de Belgen veroverde 
stukken worden door de Gevangenpoort Den Haag binnengebracht 
(gravure), 1831

Korps Rijdende Artillerie te velde. De dynamiek van de paarden 
en het mooie uniform waren voor veel schilders aanleiding om de 
rijders te vereeuwigen
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Het materieel veranderde mettertijd. In de jaren ’60 van de 
negentiende eeuw kwam het 8-cm kanon met getrokken loop bij 
de rijders in de bewapening. De loop was aan de binnenzijde 
voorzien van groeven die het projectiel een rotatie om zijn lengte-
as meegaven. De artillerie kon daardoor nauwkeuriger schieten: 
de roterende beweging maakt de baan van het projectiel 
stabieler. De dracht (afstand) en de trefkans namen toe. 

In 1876 kregen de rijders voor het eerst achterlaadkanonnen, 
enkele jaren later gevolgd door de voor die tijd zeer moderne en 
beruchte 8.4 Staal. In 1905 voerde het korps het snelvuurkanon 
7 Veld in. Dit kanon was zeer modern en had een hydraulische 
rem om de terugstoot op te vangen, een schild ter bescherming 
van de kanonniers en voor die tijd moderne richtmiddelen zodat 
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dag. Bovendien speelden de rijders te paard tijdens bezoeken 
van buitenlandse gasten van de koning een hoofdrol in het 
militaire ceremonieel. Het korps betreurt het daarom dat de 
rijders tegenwoordig geen formele taak meer hebben bij bereden 
militaire plechtigheden. 

Verhuizen en vernieuwen
De neutraliteit van Nederland betekende niet dat de rijders 
stilzaten. Door bezuinigingen op het budget van het ministerie 
van Oorlog was de rijdende artillerie van een korps met enige 
omvang weer teruggebracht naar een regiment. Waren 
Amersfoort en Tilburg de aanvankelijke garnizoensplaatsen voor 
het regiment, en kwam daar Den Haag voor het ceremonieel bij, 
in 1852 ging het regiment rijdende artillerie naar Leiden. Acht jaar 
later verhuisde het naar Arnhem om in 1868 weer terug te keren 
naar Amersfoort. Daar werden de rijders overvallen door een 
omvangrijke brand. Meer dan 125 paarden kwamen om. In 1870 
maakten de rijders deel uit van de algehele mobilisatie vanwege 
de Frans-Duitse oorlog, die wellicht kon overslaan naar 
Nederlands grondgebied. Tot een treffen kwam het niet, maar de 
regering zag in de oplopende spanningen wel een aanleiding om 
het budget voor de landsverdediging te vergroten. 
In 1881 mocht het regiment rijdende artillerie weer uitbreiden tot 
een korps, maar wel met een beperkte omvang. De twee 
gevechtsbatterijen werden gekoppeld aan cavalerie eenheden, 
die in tijd van mobilisatie snel naar de landsgrenzen moesten 
oprukken. Het Korps Rijdende Artillerie, nieuwe stijl, betrok dat 
jaar de Willemskazerne in Arnhem. Met de stad Arnhem wist het 
korps in de loop der jaren een zeer innige band op te bouwen. 
‘Arneym’, de Arnhemse geschiedeniswebsite, beschrijft dat de 
hoog op het paard gezeten rijders in hun kleurrijke uniformen 
indruk maakten op de Arnhemse bevolking. In Arnhem ontstond 
al vrij snel het gezegde: “Geen betere vrijer, dan een Gele Rijer!”. 
Op de plek waar vroeger de Willemskazerne in Arnhem stond, 
bevindt zich nu het Gele Rijders Plein met het standbeeld van de 
Gele Rijder. 

Batterij rijdende artillerie met geschut van 7 cm veld in stelling. 
Arnhem, 1935

Werkzaamheden in het voertuigenpark bij het Korps Rijdende 
Artillerie. Zichtbaar zijn: zeven stukken veldgeschut ‘7 Veld’, op  
één na alle compleet met voorwagen te zien
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korps had. Er zou een ereblijk komen, een houten statief met 
bovenop een bronzen leeuw, een vaandel en een kanon en aan 
de zijkanten verschillende schilden met de krijgsverrichtingen. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het ereblijk verloren gegaan, 
maar de schilden met krijgsverrichtingen zijn bewaard gebleven. 
Deze schilden bevinden zich thans op een monument voor het 
museum van het Korps Rijdende Artillerie, in 2015 aangevuld 
met plaquettes van recentere operaties. 

indirect vuur op de vijand mogelijk was. Later werd naast de 7 
Veld ook de 6 Veld aangeschaft en dacht men na over het 
gedeeltelijk motoriseren van het geschut. Daartoe kocht het 
leger in de jaren twintig Fordson tractors en kleine Ford 
vrachtauto’s aan. In maart 1940 viel het besluit om het korps 
geheel te motoriseren, maar dat besluit is door de Duitse inval in 
mei 1940 niet meer uitgevoerd. De korpscommandant had 
ernstige bedenkingen. En luitenant-generaal b.d. jhr. W. Röell, 
een oud-rijder, trok in een radioprogramma fel van leer tegen het 
plan om de paarden bij het korps af te schaffen. 

Eens een rijder, altijd een rijder
Ondertussen hadden de rijders de viering van hun 100-jarig 
bestaan in 1893 groots aangepakt. Hoogtepunt van de 
festiviteiten waren de manoeuvres die twee batterijen uitvoerden 
onder het toeziend oog van Koningin Wilhelmina en Koningin-
regentes Emma op de Kemperbergerheide nabij Arnhem. Het 
programma werd vervolgd met diverse demonstraties te paard in 
de manege van de Willemskazerne. Later dat jaar kwam de 
Koningin-regentes met een initiatief dat grote betekenis voor het 

Oefening van de rijdende artillerie met ‘7 Veld’ geschut tijdens de 
mobilisatie 1914-1918

Detachement bereden rijders op de Zijpendaalseweg in Arnhem, 1935

Erekrans voor de 100-jarige Rijdende Artillerie in 1893 
(J. Hoynck van Papendrecht)
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Raamstelling, terwijl een klein deel op de Veluwe lag. De Lichte 
Divisie in Brabant, waartoe de rijders behoorden, kreeg de 
opdracht om terug te vallen op de Vesting Holland. ’s-Avonds 
bereikte de Lichte Divisie, die grotendeels uit rijders en twee 
regimenten wielrijders bestond, de omgeving van Gorinchem. 
Vervolgens hebben de rijders strijd geleverd bij Oud-Alblas, 
Dubbeldam en in Dordrecht. 

De 4e Batterij onder leiding van reserve eerste luitenant jhr. mr. 
H.L. van der Wijck slaagde er in om op 13 mei enkele Duitse 
tanks uit te schakelen. Deze actie vertraagde de Duitse opmars. 
Hoe de Nederlanders ook streden, er was voor hen geen houden 
aan. De Duitsers hadden aan het einde van de middag het gehele 
Eiland van Dordrecht in handen, alleen in het centrum van 
Dordrecht boden Nederlandse troepen nog weerstand. De 
stukken van de 3e Batterij vuurden fanatiek op Duitse tanks, 
maar waren niet opgewassen tegen de Duitse overmacht. 
Wachtmeester O. Kruithof en drie rijders schakelden met hun 7 
Veld een tank uit die voorop reed in een Duitse colonne. Bij 
tegenvuur sneuvelden twee rijders en werd Kruithof ernstig 
gewond. Later hebben de overgebleven restanten van de Lichte 
Divisie zich teruggetrokken in de Alblasserwaard.

Ondertussen werden de pantservoertuigen van de rijders ingezet 
bij de verdediging van vliegveld Waalhaven nabij Rotterdam. 
Eén pantservoertuig werd door een Duitse luchtaanval 
uitgeschakeld terwijl het andere pantservoertuig zich onder 
aanvoering van reserve eerste luitenant jhr. ir. F. des Tombe tot 
het uiterste heeft verzet. Zij moesten de strijd staken toen de 
munitie op was. De batterij die gelegerd was op de Veluwe is 
nauwelijks actief bij de oorlog betrokken geweest. De 5e Batterij 
maakte op 10 mei nog wel deel uit van de Peel-Raamstelling. Zij 
vielen op 11 mei terug achter de Zuid-Willemsvaart. Daarna 
verplaatsten ze zich naar Zeeland. Enkelen hebben tevergeefs 
geprobeerd van daaruit Groot-Brittannië te bereiken. 

Opheffing
Na de formele capitulatie op 15 mei 1940 hield de Koninklijke 
Landmacht grotendeels op te bestaan. Enkele rijders wisten 
naar Engeland te ontsnappen. Tijdens het korpsdiner op 21 
februari 1944 in Londen, waarbij ook Prins Bernhard aanwezig 
was, memoreerde de hoogst aanwezige rijder in zijn tafelrede de 
gesneuvelde rijders. Hij sloot af met: ”Gij allen, broeders van de 
rijdende artillerie, tanden op elkaar, spoedig herleeft ons korps. 
Lang leve de Koningin!” Radio Oranje heeft de toespraak 
uitgezonden, maar de aansporingen hebben niet geholpen. 

Vanaf 1945 moest de landmacht vrijwel vanaf de grond worden 
heropgebouwd, en binnen deze organisatie was voor de rijdende 
artillerie geen plaats meer. De leiding van de landmacht bepaalde 
dat het Korps Rijdende Artillerie per 15 april 1946 formeel werd 
opgeheven, en nam geen maatregelen om de traditie van de 
rijders voort te zetten. Daarmee viel het doek voor het Korps 
Rijdende Artillerie. Hoewel de rijders telkens de bliksem in het 
gevecht hadden gegooid, zou de melodieuze vraag ‘qui lance la 
foudre au combat?’ vanaf nu nog slechts op reünies worden 
bezongen. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, van 1914 tot 1918, werd het 
korps in volledige staat van paraatheid gebracht. Een deel van 
het korps vertrok naar Brabant, terwijl een ander deel in Arnhem 
bleef. Uiteindelijk keerden alle eenheden weer terug in Arnhem. 
Het korps is tijdens deze gehele periode van vier jaren ontplooid 
gebleven. Het droeg bij aan de succesvolle politiek van 
gewapende neutraliteit, die de Nederlandse regering destijds 
voerde. Na 1918 verstrekte de landmacht van rijkswege geen 
dolman meer aan de rijders. Zij moesten, net als de rest van de 
landmacht, voortaan het veldgrijze uniform dragen. Dit besluit 
wekte wrevel, en daarom stichtten officieren van het Korps 
Rijdende Artillerie een fonds met als doel het behoud van de 
ceremoniële uniformen. 

Aanvankelijk bleven de rijders alleen bij gelegenheden binnen 
het korps de dolman dragen, maar op verzoek van Koningin 
Wilhelmina is dat beleid in 1936 aangepast. In 1937 waren de 
rijders tijdens het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard 
ook in dolman aanwezig. Zij reden vooraan in de bruidsstoet. 
Later dat jaar installeerde de korpscommandant Prins Bernhard, 
die gekleed was in blauwe dolman met kolbak (toen het kleine of 
geklede tenue geheten) bij het korps in een ceremonie op de 
Kemperbergerheide bij Arnhem. De prins werd kapitein der 
rijdende artillerie. De overige bij de installatie aanwezige officieren 
van de rijdende artillerie gingen gekleed in dolman, kepi, sabel 
en witte handschoenen, destijds een voor de hand liggende 
combinatie. De rijders waren verknocht aan hun dolman en de 
prins steunde hen daarin. Eens een rijder, altijd een rijder!

Mei 1940
Toen de Duitse troepen op 10 mei de grens overschreden was 
het gros van de rijders gelegerd in Brabant rondom de Peel-

Het Korps Rijdende Artillerie trekt tijdens een oefening over een 
pontonbrug naast de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen, 1906
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Dit was echter ook allemaal nog prima te bevatten. Er was 
tenslotte sprake van een min of meer duidelijk aanwijsbare 
opponent of opponenten, met een min of meer duidelijke 
doelstelling en een min of meer duidelijke sterkte en omvang. 
Bovendien vond het conflict ook nog eens plaats in een min  
of meer duidelijk omschreven fysieke ruimte. Hier konden wij 
goed mee omgaan.

Het vijandelijke optreden waar we het hier over hebben mist 
echter al die bovengenoemde kenmerken. Het is volstrekt 
onduidelijk wie de vijandelijke hacker is. Voor wie werken ze? 
Wat is hun doelstelling? Met hoeveel zijn ze? Waar bevinden ze 
zich? Allemaal vragen waar lastig een antwoord op is te vinden 
en dus is het automatisch een tegenstander waar je je slecht 
tegen kunt verdedigen. Met traditionele militaire middelen dan! 
Naast deze evolutie in het vijandbeeld is er ook nog een andere 
ontwikkeling gaande die het gebruik van traditionele militaire 
middelen lijkt te bagatelliseren. Dit is de ontwikkeling die erop 
gebaseerd lijkt om het wezen van het gebruik van het militaire 
machtsmiddel de nek om te draaien. Juist de Artillerie is extra 
kwetsbaar voor deze ontwikkeling.

Wat is dat “wezen” dan precies. Waarom werkt inzet van het 
militaire machtsmiddel nog wel als alle andere machtsmiddelen 
(diplomatiek, economisch, financieel) van een staat of groep van 
staten niet meer werken. Dat wezen is het simpele feit dat inzet 
van het militaire machtsmiddel uiteindelijk leidt tot verschrikking, 
dood en verderf. Die verschrikking, dood en verderf zullen er 
uiteindelijk toe leiden dat zelfs de meest hardnekkige opponent 

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN WE MEERMALEN GECONFRONTEERD  
MET VIJANDELIJK OPTREDEN WAAROVER VROEGER NIET ZOVEEL WERD 
GESCHREVEN IN ONZE DOCTRINE- EN TACTIEK-LEERBOEKEN. WE ZIJN 
VOORAL VERTROUWD MET AANVALLENDE, VERDEDIGENDE EN VERTRA-
GENDE GEVECHTSVORMEN. OOK OPTREDEN IN OVERGANGSFASEN  
ZEGT DE MEESTEN VAN ONS WELLICHT NOG WEL IETS. VOOR DE IETS  
JONGERE COLLEGA’S ZIJN DAAR BEGRIPPEN ALS PEACE KEEPING EN  
VREDESOPERATIES BIJ GEKOMEN.
 
 toch weer open zal gaan staan voor de overtuigingskracht van 

de andere machtsmiddelen. De ontwikkeling die afbreuk lijkt te 
doen aan het wezen van het militaire machtsmiddel zijn allerlei 
technologische ontwikkelingen die juist de verschrikking, de 
dood en verderf zoveel mogelijk uit het gewapende conflict 
proberen te halen. Let wel! De verschrikking moet gelden voor 
beide gewapende partijen, dus ook voor ons. Sneuvelen is een 
belangrijk deel van het wezen van oorlog.

Onbemande wapensystemen zorgen ervoor dat er in ieder geval 
aan één kant minder gevaar wordt gelopen. Dat zal door de 
andere kant worden uitgelegd als lafheid. Lange afstand 
bewapening leidt tot hetzelfde resultaat. Precisiemunitie maakt 
oppervlaktevuren niet overbodig zelfs niet als het gevaar van 
collateral damage groot is. 
Waarom deze verschrikkelijke verhandeling over het wezen van 
ons vak? Wel, juist omdat het precies het wezen van ons vak is 
en dat we dat nooit moeten vergeten en vooral ook niet moeten 
vergeten te vertellen aan de mensen die besluiten nemen over de 
toekomst van een krijgsmacht. Ook de toekomstige oorlog wordt 
niet gewonnen achter het beeldscherm van een computer of met 
de joystick van een onbemand vliegtuig. 

In Syrië, Kongo en op vele andere plaatsen maken de mensen 
zich echt niet meer druk over het feit dat de pinautomaten niet 
meer werken omdat ze gehackt zijn. Dood en verderf zijn daar  
de problemen en om daarin te kunnen opereren hebben we  
een krijgsmacht nodig die dat niet is verleerd en daarvoor de 
juiste spullen heeft.
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Na de val van Deventer in juni van dat jaar trekt een groot ge-
deelte van de troepen van Bernard van Galen, de bisschop van 
Münster ook wel Bommen Berend genoemd, naar Ommen en 
bezet vandaaruit de schans. Dat gebeurt zonder slag of stoot, de 
verdediging, die bestaat uit 146 musketiers en 55 piekdragers, 
vlucht bij het zien van de vijand naar het noorden. 

Om de schanstijd te benadrukken werd op 8 september 2018 
een authentiek kanon geplaatst bij de schanswal. De kanonsloop 
is in eeuwigdurend bruikleen aangeboden door het Nederlands 
Artillerie Museum in ‘t Harde. De affuit was niet meer aanwezig 
en moest opnieuw gemaakt worden. Initiatiefnemer de heer Jan 
Mulder (res kap b.d./lid VOA) heeft samen met een restauratie-
aannemer en een historicus onderzoek gedaan naar oude  
affuiten in Den Briel. Daar worden nog affuiten voor een kanon 
gemaakt. Vaak is alleen de gietijzeren schietbuis, de loop van  
het kanon, bewaard gebleven. Bij het maken van het affuit wer-
den oude bouwtechnische tekeningen gebruikt van de Menno 

van Coehoorn Stichting en werd rekening gehouden met de  
historische context. Het vervoer van het kanon werd aange- 
boden door een lokale transporteur. De voorbereidingen hebben 
meer dan een jaar geduurd. De Provincie Overijssel en het PBC 
fonds hebben een bijdrage verleend.

Op zaterdag, 8 september 2018, werd het kanon onder grote 
belangstelling feestelijk onthuld door de Commissaris van de 
Koning in Overijssel, de heer Andries Heidema. Omdat de  
Ommerschans op het grensgebied van Ommen en Hardenberg 
gelegen is, waren ook beide burgemeesters Hans Vroomen  
(Ommen) en Peter Snijders (Hardenberg) bij de onthulling aan-
wezig. Kolonel b.d. de heer Fred Müller was namens het  
Nederlands Artillerie Museum aanwezig evenals de eigenaar  
van het terrein, Provinciehoofd Staatsbosbeheer, de heer Bert 
Hummelen. Met de onthulling van het authentieke kanon ging 
een lang gekoesterde wens van de Stichting Participatie  
Ommerschans in vervulling. 

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

OMMERSCHANS - “ZE KOMEN ER AAN!” MOET HET IN 1672 HEBBEN GE- 
KLONKEN IN DE SCHANS VAN OMMEN. OM DE ZOMERDOORGANG DOOR  
DE MOERASGEBIEDEN TEN NOORDEN VAN OMMEN TE BESCHERMEN  
WERD HIER IN 1625 EEN SCHANS AANGELEGD, DESTIJDS BETAALD DOOR 
GRONINGEN EN FRIESLAND.

Nieuws van het Wapen



De schans, die bijna 200 jaar een militaire functie heeft vervuld, 
komt hiermee volop in de aandacht te staan. Zoals gelukkig we-
ten steeds meer mensen, was de militaire vesting Ommerschans 
ook een strafkolonie voor paupers; in de tijd van de Maatschap-
pij van Weldadigheid (1819-1889). De Ommerschans is met 6 
andere landbouwkolonies genomineerd voor het Unesco Wereld 
Erfgoed. De beslissing valt in het voorjaar van 2019. Op 8 sep-
tember ging alle aandacht uit naar de oude vesting in de Om-
merschans. Het kanon vervult nu een echte “eyecatcher” voor 
het bijzondere historische en culturele gebied.

De Historische Vereniging Ommerschans en de Stichting heb-
ben ieder hun eigen taken. De Vereniging gaat over het immate-
riële erfgoed (geschiedenis Ommerschans), het verhaal over de 
vesting en de strafkolonie en verzorgt regelmatig rondleidingen. 
De Stichting Ommerschans met als voorzitter Willem Bemboom, 
houdt zich bezig met het materiële erfgoed. Dat is de cultuur-
technische kant van de Ommerschans: de schansgrachten,  
verdedigingswallen, ravelijnen en de gebouwresten in de onder-
grond. Samen met Staatsbosbeheer, de eigenaar van het terrein, 
zijn vereniging en stichting al meer dan 10 jaar bezig om de  
Ommerschans beter op de kaart te zetten. Voor de komende  
5 jaar liggen plannen klaar om het gebied nog aantrekkelijker  
te maken voor bezoekers. Vereniging en Stichting werken  
prima samen en hopen in 2019 de Unesco Werelderfgoed  
status binnen te halen.

WELKOMSTWOORDJE DOOR WILLEM BEMBOOM, 
VOORZITTER STICHTING PARTICIPATIE OMMERSCHANS 

Dames en heren, welkom op de Ommerschans.

In de Ommerschans hebben we te maken met twee periodes die 
hun stempel hebben gedrukt op deze omgeving. 
Enerzijds hebben we te maken met een oud militair verdedigings-
werk dat bijna 200 jaar heeft bestaan. Anderzijds hebben we te 
maken met een strafkolonie uit de tijd van de Maatschappij van 
Weldadigheid. Maar vandaag gaat alle belangstelling uit naar een 
oud kanon uit 1785 en daarom zijn wij blij met de aanwezigheid 
van de Commissaris van de Koning, de heer Heidema, die zo me-
teen het kanon zal gaan onthullen. Met het kanon is een lang ge-
koesterde wens is in vervulling gegaan. De voorbereidingen heb-
ben meer dan een jaar geduurd. Het is alweer een jaar geleden dat 
wij met een paar vrijwilligers naar Den Briel zijn afgereisd om daar 
een werkplaats te bezoeken waar nog onderstellen voor kanon-
nen worden gemaakt. 

De meeste onderstellen van een kanon, ook wel affuit genoemd, 
zijn door de eeuwen heen allemaal vergaan. In bijna alle gevallen 
is alleen de loop van het kanon bewaard gebleven. Met een klein 
bedrag aan subsidie van de Provincie en met behulp van oude 
bouwtekeningen van de Menno van Coehoorn Stichting is door 
aannemersbedrijf Salbam in Vilsteren een nieuw affuit gebouwd. 
De kanonsloop, of schietbuis, is afkomstig van het Nederlands 
Artilleriemuseum in ’t Harde en is in eeuwigdurende bruikleen ge-
geven aan de Ommerschans. Het zware transport van het kanon 
(bijna 3000 kg) heeft de Dunnewind Groep uit Ommen voor haar 
rekening genomen. Staatsbosbeheer, de eigenaar van dit terrein, 
heeft diverse zaken gefaciliteerd om deze bijeenkomst mogelijk te 
maken. Henk Michel, voorzitter van de Historische Vereniging, be-
dankt voor de altijd goed samenwerking. Als laatste wil ik de heer 
Jan Mulder bedanken. Jan, onze “primus inter parus” en oud- 
kabinetschef van de Commissaris van de Koning, onderhield  
goede contacten met het Artilleriemuseum, de werkplaats in Den 
Briel, met de Salbam in Vilsteren en met de gemeente Ommen op 
het gebied van vergunningen en regelgeving.

Vereniging en Stichting Ommerschans zijn samen met Staatsbos-
beheer al meer dan 10 jaar bezig om de Ommerschans beter op 
de kaart te zetten. Het is een goed samenspel van vrijwilligers dat 
prima functioneert. Voor de komende vijf jaar liggen alweer plan-
nen klaar om het gebied nog aantrekkelijker te maken voor de 
bezoeker. Samen met Staatsbosbeheer, hopen Vereniging en 
Stichting in 2019 de Unesco Werelderfgoed status binnen te  
halen. Vandaag staat het kanon centraal als verbindende factor. 
Drie elementen komen hier bij elkaar: water, wal en een kanon. 
Voor de bezoeker wordt zo de geschiedenis van de Ommer-
schans nog duidelijker.

Tot slot zou ik willen zeggen: het kanon geeft ons ook de moge-
lijkheid om af en toe een schot te lossen als men in slaap dreigt te 
vallen. 

Dus, voor alle partijen geldt: vinger aan de pols, alle hens aan dek, 
zodat wij straks kunnen zeggen: 

Unesco, wij zijn er klaar voor!
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Thema artikel

ROSMOLEN OP DE KNOBBEL
Een rosmolen is een molen waarbij de aandrijvingskracht wordt 
geleverd door een paard (ros) of een ezel. In het verleden waren 
er boerderijen die zelf een rosmolen hadden maar meestal stond 
er in een dorp een grotere rosmolen, vaak aangedreven door 
twee paarden.

Werking: Het principe van het malen is hetzelfde als bij andere 
molens. De rosmolen werd voor uiteenlopende doeleinden ge-
bruikt: het malen van graan tot meel, het uitpersen van zaden 
tot olie, het karnen van boter of bemaling van water. De grotere 
rosmolens waren bouwsels waarin de molenstenen over elkaar 
rolden of schuurden, terwijl het paard of het stel paarden buiten 
het bouwwerk liep. De aandrijving gebeurde dan via een balk 
die aan de top van het dak bevestigd was en waaraan verticaal 
naar beneden een ‘boom’ bevestigd was waaraan beneden een  
tandwielmechanisme was gemaakt. Baggerschuiten werden  
wel uitgerust met rosmolens voor de aandrijving van een bag-
germolen.

Andere dieren: Voor sommige werktuigen werden ook andere 
dieren dan paarden ingezet om een draaiende beweging te ver-
krijgen. De karnmolen werd vaak aangedreven door een hond; 
een enkele maal was er sprake van een koemolen; in woes-
tijnachtige gebieden gebruikt men vaak kamelen of dromeda-
rissen om een molen of een waterpomp in beweging te zetten. 
Ook de mens werd wel ingezet, bijvoorbeeld in middeleeuwse 
torenkranen, waarin zich een verticaal opgestelde tredmolen  
bevond. In Nederland stonden halverwege de 19e eeuw nog  
ongeveer 1300 rosmolens. Daarvan zijn er nu nog zo een 30 
over. De meeste zijn kleinere karnmolens in boerderijen. 

Buskruitmolen: De molen op de LbO is de enige kruitmolen. 
De buskruitmolen stond in Leiden naast molen De Valk. Het is 
een rosmolen, die jarenlang in het Koninklijk Leger- en Wapen- 
museum heeft gestaan. De molen heeft dienstgedaan vanaf  
omstreeks 1815 tot 1920. In mei 2018 zijn de belangrijkste delen 
van de molen in hoofdgroepen naar de LbO vervoerd om weer bij 
paviljoen 1 van de HCKVA te worden opgesteld.

Geschiedenis & Traditie
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Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde worden diverse artille- 
ristische 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.
 

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

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

• Regiment Stoottroepen: Boek “Afstammingen en 
 voortzettingen der Artillerie”;
• Lkol art b.d. F. Dirks: diverse jaargangen Sinte Barbara 
 en een Artilleriesjaal;
• Dhr. H. van der Veen: een bajonet (WO1, Holler-Solingen) 
 en een militaire overjas 1968, groen);
• Mw. N. Meeuwissen-Brobbel: een instructiekaart TLV;
• Lkol (R) cav H.A. van Apeldoorn: een veldtenue Irene 
 Brigade met baret, een veldtenue Canada, een mutsdas 
 (mei 1945 – Montreal) en een broek met blauwe bies (1935);
• Aooi art Olde Heuvel: een fotocollage Lance raket;
• Bgen art b.d. H.Th. Komen een jachtgeweer (voorlader), 
 een bajonet (Le Bel) een kamervuurpistool, een revolver 
 penvuur, een dienstpistool, een CT cadet – korporaal met 
 pet en een DT;
• Gemeente Leiden: een Rosmolen met ombouw (zonder 
 dakpannen en klinkers);
• Lkol (R) b.d. G. Dijk: een cape GkT en diverse voor-
 schriften ;
• Dhr. H. Vierhout: een radiologische rekenschijf ( engels );
• Dhr. van Staalduinen: 6 boeken, diverse realia, 2 ingelijste 
 prenten en een klokje MVP nummer 545;
• Mw. J. Bos–de Vos, uit de nalatenschap van bgen art b.d. 
 W. Bos: een herinneringsbord staf 1 LK, een bord US Army 
 en een CT/AT bgen art;
• Elnt H. Dullaert: een transportdeksel HJ en tempeer-
 sleutel HJ;
• Dhr. G. Cappers: een groot houten kanon en een dossier 
 diensttijd NOI, diverse rang -en dienstemblemen;
• HCKMar: een veltenue Lua met straatnaam KWZ, een 
 baret met embleem en wollen handschoenen;
• Dhr. Karssing: een zak met emblemen;
• Mw. S.Jager – Timmer: 6 grote wijnglazen met art 
 embleem;
• Dhr G. Kornet: een CT kolonel stoottroepen met bottines 
 en pet.

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.

JUBILEUMUITGAVE SROBA 1910 -1935
In de bibliotheek van het Artilleriedocumentatiecentrum ont-
breekt het boek “School voor Reserve-Officieren der Bere-
den Artillerie (S.R.O.B.A. 1910-1935)”. Wie kan ons helpen?  
De schrijver is H. Keppel Hesselink. Als U dit boek in Uw  
bezit heeft maar er nog geen afstand van wil doen, dan lenen  
we het graag om er een kopie van te maken.

PAUKENKLEDEN?
In het verleden heeft het ATK beschikt over pauken met bij- 
behorende paukenkleden. Wie weet waar deze kleden zijn  
gebleven? Het ROA zou ze graag weer in ere herstellen.

MINIATUUR BERGARTILLERIE KNIL
Door bemiddeling van lkol inf b.d. H. Boetier is de expositie van 
de KNIL-hoek in paviljoen 3 uitgebreid met een miniatuuropstel-
ling van het berggeschut 7,5 cm KNIL. 

Tot nu toe konden we alleen de hoofdgroepen op foto laten  
zien en een paard met een draagstel. Met dank aan Wil Boot  
zijn de miniatuur-KNIL-artilleristen nu veilig achter glas te  
bezichtigen. Nu nog een origineel kanon van dat type zien te 
verwerven.
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Een bezoek aan Den Haag is een bezoek aan ‘s-lands  
regeringszetel. Daarom wordt de ALV op het Plein Kalvermarkt 
Complex (PKC), de locatie van de Bestuursstaf van het Mini- 
sterie van Defensie, gehouden. In voorbereiding is een bezoek 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en een ontmoeting 
met leden van de Vaste Commissie voor Defensie, waaronder 
ons lid de kapitein der Rijdende Artillerie b.d. Hanke Bruins Slot. 
Aansluitend een optreden van de Fanfare ‘Bereden Wapens’ 
(FBW) op Het Plein voor het Ministerie van Defensie, een aperitief 
en een diner verzorgd door één van de beste Paresto-organisa- 
ties binnen Defensie op het PKC.

De door het bestuur van de afdeling Den Haag ingestelde 
Commissie van Voorbereiding bestaat uit:
• Luitenant-kolonel b.d. Jan Kreuger, voorzitter;
• Majoor b.d. Otto Stolp, secretaris;
• Majoor b.d. Teun van der Plas, penningmeester;
• Luitenant-kolonel b.d. Willem Verheijen, externe betrekkingen;
• Luitenant-kolonel Steven Krol, algemeen lid.

Het Hoofdbestuur van de VOA en de afdeling Den Haag hopen  
u te ontmoeten op de 70ste ALV in Internationale stad van  
Vrede en Recht.

NAMENS HET HOOFDBESTUUR VAN DE VOA ZAL DE AFDELING DEN  
HAAG OP WOENSDAG 22 MEI 2019 DE 70STE ALV ORGANISEREN. NOTEER  
HET ALVAST IN UW AGENDA! HET BELOOFT EEN BIJZONDERE DAG TE  
WORDEN, EEN DAG IN HET TEKEN VAN POLITIEK, BESTUUR EN STRATEGIE.  

Verenigingsnieuws
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IN MEMORIAM

Jan kwam op als dienstplichtige in legerplaats Ossendrecht. 
Vervolgens naar de SROA te Breda, opgeleid als voorwaartse 
waarnemer. Daarna werd hij geplaatst bij de Stafbatterij van 
11 Afdra in Schaarsbergen, waar hij een LSO-functie kreeg. 
Ceremoniële optredens, zoals bij de geboorte van onze  
huidige koning met saluutschoten afgevuurd door de Rijders 
in Ceremonieel Tenue. We waren lid van de paardenclub.  
We bouwden de eerste paardenstallen. Er vaak geoefend, 
veel in Duitsland. Eéns per twee weken weekendverlof, het 
Warschaupact kon aanvallen. De parate weekenden maak-
ten we het gezellig. “Verloofdes” kwamen logeren in het  
Officiershotel. In die tijd werden de luchtwaarnemers door 
een detachement van de Alfa Batterij getraind op het ASK.  
Er een week geschoten met 2 stuks 25 ponders. Jan fun-
geerde als LSO tussen deze schietsectie en de groep lichte 
vliegtuigen van de KLu. In de zomer 1967 liep Jan met een 
groep Rijders de Nijmeegse vierdaagse en haalde zijn kruisje.

Na de diensttijd ging Jan bestuurskunde studeren aan de  
TU in Eindhoven. Hij trouwde met Louise en studeerde in 
1974 af als Bedrijfskundige. Hij vertrok naar Geneve voor een 
baan bij Dupont. In de jaren tachtig bekleedde Jan een diplo-

matieke functie op het Nederlandse Consulaat in New York. 
Namens Nederland adviseerde en stimuleerde hij bedrijven, 
om in Nederland een vestiging te openen. Daarna bekleed-
de Jan directeursfuncties bij bedrijven in Zwitserland, België  
en Nederland. De laatste jaren woonde Jan, samen met  
Louise in Naarden-Vesting. In het najaar 2017 werden er  
vlekken geconstateerd op zijn longen. In februari bleek 
dat het ongeneeslijk was. Jan onderging zijn lot met grote  
dapperheid, maar moest uiteindelijk de strijd opgeven.

Gedurende vele jaren was hij een trouw bezoeker van het 
Korpsdiner. Jan was een gewaardeerd lid van de VOA,  
afdeling NH/Utrecht. Jan maakte deel uit van de groep  
reserveofficieren, lichting 65-6 en 66-1. In die tijd is een  
hechte, levenslange vriendschapsband ontstaan. 

Jan was een vrolijke, maar ook serieuze vriend, met een  
zuiver moreel kompas. Onze rijen sluiten zich opnieuw, nu  
om Louise en hun twee dochters.

Fred Godthelp, Roel Hindriks, Hans ten Cate en Simon 
van den Berg, reserveofficieren der Rijdende Artillerie

EERSTE LUITENANT (R) DER RIJDENDE ARTILLERIE B.D.

IR. J.G.A. (JAN) VAN DEN DONK

IN MEMORIAM

Op 9 Oktober 2018 is de Kolonel der Luchtdoelartillerie  
A.H. VERKROOST op 96 jarige leeftijd overleden. Bert begon 
zijn militaire loopbaan in september 1944 toen hij met een 
aantal vrienden ondergronds werk verrichtte in Bergen Noord 
Holland, hij ontving hiervoor het Mobilisatie Oorlogs Kruis.
In Januari 1946 nam hij vrijwillig dienst bij de Luchtdoel- 
artillerie. In Oktober van dat jaar vertrok hij met het  
1 Regiment Lichte Luchtdoelartillerie naar Nederlands Indie. 
Na ruim drie jaar keerde hij als beroepsmilitair terug naar  
Nederland om zich te wijden aan de opbouw van zijn wapen.

Voor de Lua brak er een hectische periode aan. Nieuwe 
technieken zoals radar en vuurleiding deden hun intre-
de en de luchtdreiging van uit de Sovjet Unie werd aan-
zienlijk er was behoefte aan alles, maar speciaal aan 
goede opleiding en aan goede plannen. Op beide gebie-
den heeft hij een voorname rol gespeeld. In 1957 ont-
moette ik Bert voor het eerst als mede instructeur op 
de SRO Lua. Het was een genoegen om hem en zijn  

echtgenote Tops te ontmoeten. Van 1972 tot 1977 was hij  
voorzitter van Panel 5 On Air Defence bij HQ NORTHAG. 

In de loop der jaren doorliep hij een reeks van functies om op  
1 April 1977, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje  
Nassau, zijn militaire loopbaan te eindigen als Commandant 
van 101 Luagp, en als Commandant van het Korps Lucht- 
doelartillerie. Ook na zijn diensttijd heeft hij als medewerker  
van de Nederlandse industrie veel bijgedragen op het  
gebied van de moderne luchtverdediging.

Vorig jaar werd Bert gehuldigd door de burgemeester 
van Ede als oudste Indiëveteraan van die stad. Albertus  
Hendrikus Verkroost was een kundig luchtdoelartillerist,  
een goede chef, maar vooral een lief mens.

Bert goede vriend rust in vrede.

Henk van Randwijk

KOLONEL DER LUCHTDOELARTILLERIE

A.H. (BERT) VERKROOST



54 /// Sinte Barbara

Personalia

52

BEVORDERINGEN ACTIEVE DIENST VERLATEN

OVERLEDEN

Rang Naam Wapen

Kol C.M. van Benten  Art
 D. Zielman  Luart

Maj T.T. Roelofs  Art
 N. Schoone  Art
 W.J. Jansen  Art

Kap J.N.A. van Haaren  Art

Tlnt M. Vogelzang  Luart
 N.E.R. van Heugten  Luart

Rang Naam Wapen

Maj M. van den Broek  Luart
 M.W.A.K.H. van Heynsbergen  Art

Kap K. Wezenberg  Art
 H.D.G. Bosch Art

Elnt R.J. Quivooij  Art

Rang e/o Titel Naam Plaats Overlijdensdatum  Leeftijd

Kap (R) b.d. F. Boddé ROTTERDAM 17 juni 2018 88 jaar

Elnt (R) b.d. Ir J.G.A. van den Donk NAARDEN 8 augustus 2018 73 jaar

Kap b.d.  W. Bot SCHAGEN 15 augustus 2018 86 jaar

Kap (R) b.d. J. Everaert ‘S-GRAVENHAGE 17 augustus 2018 89 jaar

Kol b.d. A.H. Verkroost EDE 9 oktober 2018 96 jaar 
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Datum jaar Rang / titel / naam woonplaats

06-nov 82 Kap (R) b.d. Ir H.J. Beverdam ‘S-GRAVENHAGE 
09-nov 85 Elnt (R) b.d. M.E.F. de Looff  ROTTERDAM 
11-nov 81 Elnt (R) b.d. Ir K. ’t Mannetje  HEEMSTEDE 
16-nov 90 Elnt (R) b.d. R. Leijenaar  TERVUREN (België)
18-nov 88 Kap b.d. J. R. Winkel  FLUITENBERG 
19-nov 88 Maj b.d. A. Eger  BREDA 
20-nov 88 Kap b.d. C. de Voogd van der.Straten  HOLTEN 
21-nov 96 Lkol b.d. J.H. Buitenhuis  TETERINGEN 
22-nov 92 Kap (R) b.d. E.B. van den Biggelaar  BUSSUM 
25-nov 88 Genm b.d. W.J. Poot  NIJKERK 
26-nov 82 Elnt (R) b.d. Drs W.A. Timmerman ZEIST 
29-nov 83 Maj (R) b.d. R.W.M. van Berkel  HUISSEN 
30-nov 83 Elnt (R) b.d. G.B. Gleis  GORSSEL
04-dec 80 Genm b.d. P.H.M. Messerschmidt VOORST
06-dec 87 Maj (R) b.d. B.R. Bramer  BUSSUM 
06-dec 86 Kol b.d. H.A. van Randwijk  WOLFHEZE 
06-dec 87 Elnt (R) b.d. Dr G. de Roos BELTRUM
10-dec 95 Lkol b.d. J. de Koning  EPE 
10-dec 82 Elnt (R) b.d. Jhr Mr A.A. Loudon ‘S-GRAVENHAGE 
11-dec 82 Elnt (R) b.d. Jhr E.C.C. de Graeff GORINCHEM 
15-dec 81 Lkol (R) b.d. Mr C. Venemans  OOSTERBEEK 
15-dec 80 Maj (R) b.d.E.D. Terhenne EDE
17-dec 94 Genm b.d. inf M. de Jong  VELP (GLD) 
17-dec 93 Kap (R) b.d. J.D. van der Velde  ALDEBOARN 
21-dec 91 Kap (R) b.d. Mr C.M.S.A. van Oeveren  OVERIJSE (België)
22-dec 84 Elnt (R) b.d. Ir B.C. Soeteman  ‘S-GRAVENHAGE 
25-dec 87  Lkol b.d. K.G. Enters  ELBURG 
26-dec 82 Aalm lkol b.d.C.M.H.E. Crolla  HUISSEN 
29-dec 83 Maj b.d. P.M.T.J. Stassen  ‘T HARDE 
01-jan 82 Lkol b.d. J.L. Loukes  PUTTEN 
02-jan 84 Elnt (R) b.d. W.J. Hacquebord  DOKKUM 
04-jan 85 Maj b.d. M.A. Spruijt  HAREN-EMMELN (Duitsland) 
05-jan 92 Bgen b.d.KMAR Drs A.D. Vriezen  WENUM/WIESEL 
05-jan 84 Maj b.d. J.H.W. Hermsen  ALMEN 
07-jan 81 Mevr G. Hendriks-Zwiers  SWEIKHUIZEN 
08-jan 95 Kap (R) b.d. Drs A. de Thouars  BREUKELEN 
08-jan 85 Maj b.d. J.G.J. van den Broeke  KAMPEN 
11-jan 91 Lkol (R) tit b.d. Drs W. Venker  DALFSEN 
14-jan 84 Elnt (R) b.d. J.F.W.J.B. Hekking  NIJMEGEN 
17-jan 82  begunstiger J.H.J. Andriessen  AKERSLOOT 
20-jan 81 Elnt (R) b.d. A.W. Verburg  DELFT 
21-jan 99 Kap (R) b.d. Mr W.A. Wagtendonk  HULSHORST 
24-jan 82 Kap (R) b.d. G. Massy  ROTTERDAM 
25-jan 89 Maj b.d. P.J. Zoetmulder ’S-GRAVENHAGE 
27-jan 89 Lkol b.d. C.J.J. Scheffers  TWELLO 
27-jan 83 Kap (R) b.d. Mr P.P.J.M. van Dullemen ’S-GRAVENHAGE 
28-jan 94 Kap (R) b.d. W. Roelofs  DINXPERLO 
29-jan 89 Kap b.d. L. Sikkema ’T HARDE 
31-jan 86 Kol b.d. J. Smit UDEN 
31-jan 83 Lkol (tit) b.d. cav W.L. Plink  APELDOORN 

80 (+) JARIGEN
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Wij mochten dit jaar ongeveer 100 genodigden ontvangen, 
waarbij tevens Artillerieofficieren uit zowel Duitsland als België 
vertegenwoordigd waren. Nadat de genodigden de Fiat’s 500 
hadden gepasseerd stond de Sabelwacht weer op z’n plek.  
Een eerste foto moment werd vastgelegd door onze vaste 
Galafotografen Johan & Coby Bergsma. Het thema van dit Gala 
“Serata Italiana” startte rond 1800uur met een gezamenlijke 
maaltijd aan lange tafels. 

Zoals beloofd waren de tafels gedekt en stonden planken met oa 
Antipasti mista, Insalata Caprese, Formaggio & pane gereed met 
daarbij Aqua & Vino Rosso & Bianco. Nadat “de aanval” op het 
eten was ingezet werden de warme specialiteiten van de 
keukenbrigade, olv chef Norman Bender, geserveerd en sloot 
men rond 2000uur het buffet af met “buffet di gelati”. Aansluitend 
was er de mogelijkheid om zich om te kleden in de aangrenzende 
ruimtes van de onderofficiersmess. 

De voorzitter van de VOA, Brigadegeneraal b.d. Bart Rosen-
garten opende rond 20.45 uur het Galadeel. De muzikale 
omlijsting door “Bonetti Music” olv Rudy Scafili viel direct in de 
smaak!  Het trio opende het gala door akoestisch een serenade 
te brengen. Hiermee lokte men menigeen de dansvloer op en 
was deze dan ook vanaf 2130uur gevuld! Ook kon men dit jaar 
een Staatsiefoto laten maken en wel met een Italiaans tintje.  
Een ingehuurde Vespa was een onderdeel van het decor. Johan 
en Coby hebben velen op een hele mooie wijze gefotografeerd 
en deze foto’s zijn te bewonderen en te bestellen.
Naast de muzikale omlijsting door “Bonetti Music” was er de 
gelegenheid om Karaoke te doen. Een complete Karaoke set 
(met dank aan Evelien Kroot) was beschikbaar gesteld door de 
O&O organisatie. Ondanks de grote diversiteit van DVD’s hadden 
de galagasten mogelijk wat last van plankenkoorts. De kick-off 
van karaoke was in handen van Kelvin de Richemont die samen 
met Chinese vrijwilligers de eerste tonen lieten horen... hiermee 

OP VRIJDAG 22 JUNI 2018 VOND ALWEER HET DERTIENDE GALA VAN  

DE VERENIGING OFFICIEREN ARTILLERIE PLAATS. DIT JAAR HEEFT DE  

GALACOMMISSIE 2018, WEDEROM IN SAMENWERKING MET DE VERENIGING

 OFFICIEREN ARTILLERIE (VOA), DE WAPENOUDSTE DER ARTILLERIE (WOA), 

EN HET VUURSTEUNCOMMANDO (VUSTCO), HET GALA 2018 GEORGA- 

NISEERD. DE LOCATIE WAS EEN “TERUGKEER NAAR DE HOMEBASE VAN  

DE GUNNERS” NAMELIJK DE OFFICIERSCANTINE OP DE LPL OLDEBROEK. 

Verenigingsnieuws
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was dan ook het schaap over de dam en daardoor animo voor 
verdere optredens in de pauzes van de band. 
De Gala avond verliep naar ieders tevredenheid. Door de 
ongedwongen sfeer was het dertiende gala wederom een groot 
succes. Ter afsluiting kregen alle dames een mooie attentie mee 
naar huis en hopen we zo dat de gala deelname bij het viertiende 
gala het getal van 100 deelnemers zal overschrijden! 
Als organisatie hebben we genoten van ieders deelname en 

hopen we ook volgend jaar een mooi gala aan te bieden. Als 
laatste nog even dit: We hopen dat er onder u nog collegae zijn 
die de volgende oproep willen oppakken:

Bent u creatief? Zit u bomvol met goede ideeën? Heeft u  
organisatietalent of wilt u dat juist ontwikkelen? En wilt u een 
bijdrage leveren aan het Gala 2019? Dan zijn wij op zoek naar 
u! Voor het Gala 2019 willen wij graag ons bestuur versterken 
met nieuwe frisse krachten. Mocht u interesse hebben om ons  
te helpen... zoek dan contact met de voorzitter van de Gala 
Commissie, Kap Thijs van der Linde, Telefoon 06-41954161 /  
E-mail: t.vd.linde.01@mindef.nl.

Ga naar www.bergsma-photography.com. Open in de brow-
ser de BESTELSERVICE en ga naar de EVENTS CODE. Voer in 
“VOA” met wachtwoord 220618. 

Naast het feit dat u een geweldige herinnering in handen 
heeft steunt u tevens het goede doel van die avond namelijk  
“WARCHILD”. Johan stelt 50% van zijn winst beschikbaar 
voor dit doel. We zullen als galacommissie u via social media &  
www.Voaweb.nl op de hoogte brengen van het eindbedrag  
wat we zullen overdragen aan WARCHILD.

Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben over afgelopen gala of juist creatieve 
ideeën hebben voor het Gala in 2019 richt deze dan aan galafeest@live.nl

FOTO’S BESTELLEN?
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Cadetten Wapenvereniging ‘De Artillerist’
Vz: C-wmr Sander Vernooij
Secr: C-wmr Max Hart
Penm: C-kpl Yannick Spohr
1e lid: C-kpl Mikkie van Veen
2e lid:  C-kpl Stijn Visser en Fahnenjunker 
Dennis Teilmanns
Adviseur: Lkol (R) b.d. T. Bijlsma
Co-adviseur: Kap T. van Nunspeet
Adres CWVA: postbus 90002, 4800 PA, Breda

Correspondent voor België
J.B. Al, maj (R) b.d., lid ledenraad
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
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.
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

’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.
Tel: 070 - 386 19 56
E-mail: pjantonissen01@kpnmail.nl

Rotterdam
Vz / lid ledenraad: ir R.P. Peters, lkol (R) b.d.
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.
Tel: 059-167 4 654
E-mail: acvangoor@kpnmail.nl

Oldebroek
Vz: P. Winckelmolen, kol b.d.
Secr: drs. G.M. de Jong, maj (R) b.d.
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: vacant
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.
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: drs J.H. Kruit, elnt (R) b.d.
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.
Tel: 076 - 503 37 99
E-mail: joh.brethouwer@planet.nl

Gunners
Vz: T.M. van Lieshout, lkol
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

Partnervereniging Officiersmess Blazing Skies
Vz: R.F.H.M. Keijenberg, maj
Secr: N.J. Hoetjes, kap
Penm: S.A.T. Slippens, kap
Lid: B.A.R. Pijls, elnt
Lid: K.A.R.E. Houthuizen, tlnt
Lid: N. Jeuring, elnt
Lid: J.A.E. Ackermans, tlt
Lid: C. Sweep, tlt
Email: dglc.offmess.blazing.skies@mindef.nl
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NOVEMBER 2018
Oldebroek 01 nov / 15:00 uur Afdelingsbijeenkomst met partner, wildmaaltijd, Officierscantine LBO

Rotterdam 01 nov / 17:15 uur Humanitas Kristal in Nesselande, Cypruslaan 400, Rotterdam

Utrecht / Noord-Holland 02 nov / 17:30 uur Hotel De Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1, 3732 HM De Bilt

Gelderland 09 nov Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage 15 nov / 17.00 uur Bijeenkomst met voordracht in gebouw 147, Frederikkazerne

Zuid-Oost 26 nov / 18.00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

DECEMBER 2018
Noord 04 dec / 17:30 uur Viering Sinte Barbara in Restaurant Hertenkamp 10, 9401 HL Assen

Utrecht/Noord-Holland 04 dec / 17.30 uur  Barbaraviering Hotel de Biltsche Hoek, de Holle Bilt 1, de Bilt.

Zuid-Oost 04 dec Sinte Barbaradiner, De Roosterhoeve te Roosteren

Oldebroek 04 dec / 16:00 uur Barbaraviering, Officierscantine LBO

Gelderland  04 dec Sinte Barbaraviering

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

’s-Gravenhage 04 dec / 17.00 uur 58e Barbaradiner i.s.m. afd Rotterdam, gebouw 147, Frederikkazerne

‘s-Gravenhage  11 dec / 16.00 uur Kerstdiner met partners met de KVEO, gebouw 147, Frederikkazerne

‘s-Gravenhage  20 dec / 17.00 uur Eindejaarsbijeenkomst in gebouw 147, Frederikkazerne  

Rotterdam 20 dec 58e Barbaradiner samen met afd ‘s-Gravenhage gebouw 147,   

  Frederikkazerne 

GLVD/DGLC 20 dec Kerstsoiree

Zuid-Oost 17 dec / 18.00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

JANUARI 2019
VUSTCO en VOA 10 jan / 17:00 uur 342e Jaardag Artillerie, ‘Officierscantine’ LbO

Oldebroek  03 jan  Nieuwjaarsbijeenkomst met dames, Officierscantine LBO

Rotterdam 03 jan / 17:15 uur Nieuwjaarsbijeenkomst, Humanitas Kristal in Nesselande, 

  Cypruslaan 400, Rotterdam 

Gelderland  11 jan  Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

‘s-Gravenhage  17 jan / 17.00 uur  Nieuwjaarsbijeenkomst in gebouw 147, Frederikkazerne

Zuid-Oost 21 jan / 18:00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

Zie ook voor update www.voaweb.nl



JUNI-BIJEENKOMST DE 612E
Het is een mooie lentedag en een beetje aan de warme kant. 
Slechts Rob als medepassagier, want Evert moet verstek laten 
gaan en Cor zit in Ierland. Uiteindelijk staat de teller in de bodega 
op zeven man, waarvan de meesten er vanwege de temperatuur 
geen probleem mee hebben het jasje uit te doen. Ons meest 
trouwe lid en penningmeester Cees ontbreekt vanwege een  
diner met zijn oud-vakgenoten, de Arnhemse notarissen en Jaap 
bevindt zich met zijn vrouw en caravan in warmer streken. Als  
altijd van alles te bespreken onder het genot van een aantal 
drankjes, waarvan het eerste rondje door George wordt aange-
boden. Hij was vorige maand jarig, waarvoor alsnog van harte 
proficiat en fijn dat je er bent ondanks het grote persoonlijke ver-
lies nog maar twee maanden geleden. 

Gewoontegetrouw heet voorzitter Marius tegen zessen allen wel-
kom en vraagt uw verslaggever, die de jaarvergadering van onze 
vereniging in Vught heeft bijgewoond, daar iets over te vertellen. 
Aan dit verzoek wordt vanzelfsprekend voldaan, waarna Marius 
onze ernstig zieke Tom onder de aandacht brengt. Nader: hij is 
vier dagen na onze bijeenkomst overleden. Een aantal van ons 
heeft zijn drukbezochte herinneringsbijeenkomst bijgewoond op 
maandag 18 juni jl. in zijn woonplaats Elst.

Wat fijn dat onze gastvrouw Brenda, naast het serveren van de 
drankjes en hapjes ook onze gewoonten zo goed kent. Omdat 
Jaap naast waarnemend secretaris en onze vaste fotograaf als 
eerder vermeld niet aanwezig is valt het haar op dat niemand de 
gebruikelijke foto maakt. Dan doet zij dat op eigen initiatief en 
mailt de foto de dag erop naar uw verslaggever. Waar vind je dat 
nog? Bedankt Brenda voor dit initiatief en foto. Ton, die weer de 
moeite heeft genomen vanuit Maastricht bij ons te zijn biedt een 
drankje aan en geniet er duidelijk van oude herinneringen met 
zijn jongerejaars Hans op te halen. 

Overigens moet het uw verslaggever als luchtdoelartillerist b.d. 
van het hart dat Hans als opperofficier b.d. van ons wapen en 
Kolonel van het Korps Rijdende Artillerie bijzonder veel weet van 
de recente positieve ontwikkelingen op het gebied van grondge-
bonden luchtverdediging. Het laatste drankje is van onze voor-
zitter, vooruitlopend op zijn verjaardag volgende maand. Profici-
at Marius op voorhand namens ons allen. Rond een uur of zeven 
keren we allen tevreden huiswaarts, uw verslaggever als BOB 
samen met Rob.

JULI-BIJEENKOMST DE 613E
Eigenlijk is het te mooi weer om naar Chez Armand te gaan, 
maar bij aankomst blijkt al snel dat tien getrouwen zich niet door 
een gedachte als deze hebben laten weerhouden. Fijn dat onze 
oud-voorzitter Jos en Frans weer van de partij zijn. Tot onze ver-
rassing komt iets na half zes Henriette, de weduwe van de op 
11 juni overleden Tom binnen om ons te bedanken voor de door 
onze afdeling getoonde belangstelling voor Tom tijdens zijn kort-
stondige ziekte en de herdenkingsbijeenkomst na zijn overlijden. 
Na het eerste drankje op eigen rekening biedt Hans het eerste 
rondje aan met als reden dat hij dat de vorige maand wilde doen, 
doch er de kans niet meer voor kreeg. Indachtig het gezegde 
“wat in het vat zit, enz”, betekent dat automatisch dat je de vol-
gende keer als nummer een op de lijst staat. En om het toch ook 
een beetje feestelijk te houden meldt Hans dat zijn kleinzoon 
Thijs zojuist jarig is geweest. Gefeliciteerd Hans, daar proosten 
we graag op.

Traditiegetrouw neemt voorzitter Marius rond zes uur het woord 
om ons te verwelkomen en heet in het bijzonder de vrouw van 
Tom welkom in ons gezelschap. Om Tom te gedenken verzoekt 
hij ons op te staan en zijn we even stil. Het is juli en deze bijeen-
komst is de eerste na de komst van de nieuwe haring. Naast de 
overige hapjes en bitterballen heeft Brenda weer een prachtige 
schaal met haring voor ons gemaakt. Met een glaasje korenwijn 
onze jaarlijkse traktatie. Haring maakt dorstig en daar is iets aan 
te doen meent Dirk en biedt ons het volgende rondje aan om 
twee redenen. Allereerst omdat hij eind mei is geslaagd door aan 
alle kwalificaties van het International Guild of Battlefield Guides 
(GBG) te voldoen. Een proces, bestaande uit negen opdrachten 
gedurende bijna een jaar. Hij is hiermee de zesde Nederlander 
op een totaal van achtentachtig gekwalificeerde guides binnen 
de in 2001 opgerichte GBG, die inmiddels uit vijfhonderd leden  
bestaat. Dirk heeft zich gespecialiseerd in de Slag om Arnhem 

GELDERLAND
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vanuit Duits perspectief. Bovendien hoopt Dirk binnenkort de 
leeftijd van 65 jaar te bereiken. Dubbel gefeliciteerd Dirk. Het 
laatste rondje biedt Evert ons aan omdat hij deze maand de leef-
tijd van 83 jaar hoopt te bereiken. Wij hopen dat vanzelfsprekend 
ook en feliciteren je op voorhand en zeggen “van harte Evert”. 
Het was weer als vanouds een bijeenkomst om te onthouden, 
waar we op de terugweg niet over uit komen gepraat.

AUGUSTUS-BIJEENKOMT DE 614E 
We zijn met acht man, wat weinig, maar dat komt vooral omdat 
de Edese afdeling (nou ja, dat is in artillerie-termen wat groots 
uitgedrukt, de stuksbediening dan) het laat afweten. Vandaar ook 
dit geschrift van de tijdelijk waarnemend plaatsvervangend se-
cretaris ad interim. Ook andere trouwe gasten zijn kennelijk met 
vakantie. De droefenis over de afwezigen wordt goedgemaakt 
door de aanwezigheid van ons Limburgse buitenlid Ton en door 
de aangeboden borrels. Frans is nu al weer 8 dagen 86, wat hem 
er niet heeft van weerhouden om zorg te dragen voor een nieuw 
historisch informatiepaneel in Heilig Land Stichting, waarop de 
plaatselijke geschiedenis tijdens WO II wordt belicht. Zoals de 
airstrip voor Pipercups, waarmee in 44/45 verkenningen boven 
vijandelijk grondgebied werden uitgevoerd. Leen geeft een bor-
rel omdat hij te laat kwam aandrentelen. Het zij hem vergeven, 
als hij ons bekende adagium vertaalt in ‘vijf minuten te laat is 
nooit te laat voor de borrel’ mag hij wel vaker wat later aanschui-
ven. Ook Jan geeft een borrel, de mutatie is voor scribent wat 
onduidelijk, zijn verjaardag is pas over drie maanden, dus zal het 
wel iets zijn met aangenaam gezelschap. Hoe dan ook, dank-
baar aanvaard.

Dan wordt het tijd voor belangrijke mededelingen. Marius wil, zo-
lang lichaam en geest dat nog toelaten, van een lange vakantie 
gaan genieten. In oktober vertrekt hij naar het Zuiden, en hij ziet 
wel wanneer hij terugkomt. Zelfs is het niet zeker of hij de Bar-
bara-viering wel zal bijwonen. We stevenen dus af op een voor-
zitterloos tijdperk, maar zoals Nederland het ooit een paar keer 
zonder stadhouders heeft gerooid, zullen wij ons bestaan ook 
wel kunnen handhaven zonder voorzitter. Een beetje jaloers zijn 
we wel, maar we wensen Marius een prettige tijd toe. Boudewijn 
deelt mee dat hij nu vijf jaar uitbater is van de Bodega, maar dat 
hij dat niet zijn hele verdere leven wil doen en dat het nu het goe-
de moment leek om een opvolger te zoeken en te vinden. Dat 
is hem gelukt, en tot onze grote verrassing en vreugde blijkt dat 

Yvette te zijn, die ons 17 jaar geleden op (haar) jeugdige leeftijd al 
van drankjes voorzag. Yvette maakte vroeger al grote indruk op 
ons, maar het omgekeerde was ook het geval: mede door onze 
verhalen, die kennelijk thuis werden doorverteld en door de sfeer 
in ons gezelschap, besloot Yvettes echtgenoot om via de KMA 
beroepsofficier te worden. Helaas niet bij de artillerie, daarvoor 
was onze invloed kennelijk niet groot genoeg. We kennen Yvet-
te als een voortreffelijk gastvrouw, en we zien de toekomst dan 
ook met vertrouwen en genoegen tegemoet. Bij het afscheid van 
Boudewijn, volgende maand, kunnen we ingaan op het evenzo 
voortreffelijke gastheerschap van Boudewijn, dat kruit verschie-
ten we nu nog niet.

JUNI-BIJEENKOMST
In juni stond weer eens een VOA-uitstapje gepland. Dikwerf 
kijken we in de verte of daar leuke en leerzame zaken zijn te 
zien en vergeten we dat vlak voor onze voeten buitengemeen 
interessante dingen te horen en te zien zijn. Aangezien een aan-
tal van ons vindt dat ze niet alleen B-figuren zijn maar ook nog 
pretenderen iets van de techniek te weten, zij het soms enigszins 
verouderd, lag een bezoek aan het Corvette-museum te Wezep 
voor de hand. Tevens was zowel de voorbereiding als de uitvoe-
ring van deze excursie voor Nico de ultieme test om een maand 
later te worden gekozen in het bestuur met de portefeuille Com-
missaris Evenementen. 
De excursie was een daverend succes niet alleen vanwege het 

OLDEBROEK
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boven vermelde maar ook omdat de eigenaar André Boer op 
onnavolgbare wijze van iedere aanwezige corvette alles, maar 
dan ook alles wist te vertellen. We keken onze ogen uit en …. 
voor sommigen een beetje teleurstellend: we mochten nergens 
aankomen. Om van al dit moois bij te komen konden we daarna 
pannenkoeken eten in de voormalige marechausseekazerne te 
Wezep. De enkele ouderen onder ons konden hier nog wat her-
inneringen ophalen hoewel de gehele entourage er wat anders 
uitzag dan in vroeger dagen.

JULI-BIJEENKOMST
In juli hadden we een zeer drukke bijeenkomst bestaande uit 
wel twee onderdelen, namelijk eerst de bestuursverkiezing en 
daarna, om af te koelen, de jaarlijkse BBQ. In zijn nieuwjaars-
rede had onze voorzitter Fred Müller reeds aangekondigd dat 
dit de laatste keer was dat hij het nieuwe jaar zou openen. In 
zijn afscheidsspeech keek hij met warme gevoelens terug op zijn 
21-jarig voorzitterschap en de samenwerking met de leden in het 
algemeen en het bestuur in het bijzonder. Tenslotte dankte hij de 
leden van de Afdeling Oldeboek voor het langdurig vertrouwen 
in hem. Vervolgens werd de aftredende voorzitter toegesproken 
door de secretaris die namens de Afdeling de voorzitter prees 
voor zijn nimmer aflatende inzet en betrokkenheid, e.e.a. illus-
trerend met saillante details. De voorzitter kon een langdurig, 
staand, ovationeel applaus in ontvangst nemen. 
Als afscheidspresentje kreeg hij een dinerbon aangeboden voor 
twee personen. Alsof dit nog niet voldoende was trad de Lan-
delijke Voorzitter naar voren niet alleen om onze voorzitter toe 
te spreken, maar ook om hem de erepenning in zilver uit te rei-
ken met de inscriptie: BETROKKEN – BEWOGEN - BETROUW-
BAAR, plus oorkonde.

Uit de vele potentiële bestuurskandidaten werden eenstemmig 
en met applaus gekozen Kol. bd P. Winckelmolen als voorzitter 
en Kap. bd N. Verweij als commissaris evenementen. Na deze 
emotionele gebeurtenis konden we bijkomen onder het genot 
van een drankje en het vragen aan je buurman cq –vrouw of je 

vlees al voldoende gaar was. De Afdeling Oldebroek heeft weer 
geschiedenis geschreven!

AUGUSTUS-BIJEENKOMST
In augustus is de officierscantine gesloten, maar dit is geen re-
den om elkaar niet te spreken 
en elkaar duidelijk te maken 
waarom de wereld er uit ziet 
zoals die er uit ziet. 

Enkelen wisten ook nog ma-
nieren om onze planeet nog 
beter te maken. Dit alles onder 
het genot van een koel biertje 
en een voortreffelijke maaltijd 
in zomertenue in restaurant De 
Loreley te Epe.

MEI-BIJEENKOMST
Misschien had het omvangrijke aanbod aan vergaderingen (de 
maand mei is immers alom de maand van de algemene leden-
vergaderingen en aandeelhoudersvergaderingen), diverse her-
denkingen van begin en einde van de Tweede Wereldoorlog en 
overige georganiseerde bijeenkomsten, de noodzaak van enkele 
maten rust met zich gebracht en/of waren wat verlate griepaan-
vallen er de oorzaak van; in ieder geval was de opkomst wat 
minder dan we gewend zijn in “het Haagse”. Gelukkig was Da-
niël van Alphen er – mede ook omdat Rob Peters was verhin-
derd – namens onze  zusterafdeling Rotterdam, had Bram Schul-
te zijn zoon Bram Willem meegebracht als introducé en bleek 
uit trompetgeschal dat ook Boni weer present was. Dat laatste 
kwam goed uit want na zijn uitgebreide introductie kondigde de 
voorzitter een rondje aan van Kees Heidt, die weliswaar in maart 
al 76 was geworden maar wegens allerlei zelf georganiseerde 
dan wel aangeboden vakanties nu pas aan dat rondje toe kwam. 
Kees werd met het tweede couplet toegezongen en –gespeeld 
waarna de toost volgde. Als de lezers het eerste couplet missen 
dan klopt dat want erevoorzitter Willem Loos was een van de 
afwezigen al werd er uitdrukkelijk bij vermeld dat de enige ware 
reden een afspraak elders was. 

De algemene vergadering in Den Bosch vormde een belangrijk 
onderwerp van gesprek en de leden, die namens de afdeling 
daar waren, moesten uitgebreid verslag doen al was het maar 
over de nog bestaande Lunettenkazerne in Vught voor het ver-
gaderdeel of het ingrijpend getransformeerde complex van de 
Koning Willem 1 kazerne in Den Bosch, waarvan voornamelijk 
van het horecagedeelte gebruik was gemaakt om nog maar niet 
te spreken over de verkenning te water van de oude vesting.
Het bestuur was weer in een gulle bui en bood het glas wijn aan 
dat voortreffelijk paste bij de spaghetti bolognese en uiteraard 
kon dat alleen maar gepaard gaan met het zingen van het vierde 
couplet. Met eerst nog een toetje – met keus uit twee soorten 
- en daarna koffie – met keus tussen zonder of met melk en 
suiker – werd de bijeenkomst afgesloten. Opmerking: Door een 
technische storing zijn er jammer genoeg geen foto’s van deze 
bijeenkomst.   

‘S-GRAVENHAGE
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JUNI-BIJEENKOMST
Toen de voorzitter om 17.25 uur de bijeenkomst formeel opende, 
zette hij meteen procantor Tony Viskil aan het werk om het eer-
ste couplet aan te heffen ter ere van  erevoorzitter Willem Loos. 
Daarna begon hij aan een lang openingswoord, dat als hoofdthe-
ma’s had de ALV 2019, met een programma dat ook voor onze 
actief dienende collega’s heel interessant en wellicht carrièrebe-
vorderend gaat worden en het bestuursbesluit tot het beëindigen 
van het instituut haringbijeenkomst, een aankondiging die gedu-
rende de rest van de bijeenkomst zoveel vragen en commenta-
ren opleverde dat het laatste woord daarover wel niet gesproken 
zal zijn. Hoe dan ook, hij eindigde met het aankondigen van het 
eerste rondje een aankondiging die na 25 mei 2018 zou moeten 
luiden: ”ter ere van de verjaardag (welke ?) van een zeer verdien-
stelijk lid tevens bestuurslid (wie ?) dat normaliter ook de inning 
van de financiële bijdrage ver-
zorgt (oh, die !)” Voor ons was 
het gewoon Cas Robbe, die aan 
de hand van zijn legernummer 
– Cas beweerde dat hij zo oud 
werd dat het zelfs geen regis-
tratienummer was – uitlegde dat 
hij 82 was geworden. Cas werd 
toegedronken en toegezongen 
met het tweede couplet. 

De toelichting bij het tweede 
rondje werd ook gegeven door 
de schenker zelf, zijnde Otto 
Stolp – met een “l” zoals hij de voorzitter nadrukkelijk aangaf 
– die 64 jaar was geworden maar door het opnemen van een 
zodanig groot aantal achterstallige vakantiedagen al sinds ja-
nuari niet meer actief werkzaam was. Alle reden voor hoop op 
de toekomst van onze afdeling en mede dus voor een toost en 
het derde couplet. Na de terugkeer van Boni in onze rijen bleek 
nog wel een en ander te schorten aan de coördinatie want elke 
keer moest hij ijlings zijn Palmpje wegzetten en naar zijn trompet 
rennen voor de instrumentale begeleiding van het meerstem-
mig Haags mannenkoor om dan ook nog eens de toonhoogte 
van de vocale inzet te moeten zoeken. Wellicht dat de diverse 
paragrafen van het operatiebevel hierover eens moeten worden 
nageslagen.  

Eenmaal aan tafel konden we ons niet beperken tot het nutti-
gen van de smakelijke maaltijd – en dat ondanks de alarmerende 
berichten over de hygiëne van diverse Defensiekeukens – maar 
moesten we ook nog zingen. 
Dat was ter ere van Eloud La-
méris, die aan de hand van zijn 
registratienummer (hij wel !) ver-
klaarde nog net niet in de rubriek 
80+ers te zijn doorgedrongen en 
die als troost daarvoor met het 
vierde couplet werd toegezon-
gen. 

De verhalen aan onze tafel gin-
gen hoofdzakelijk over het mo-
biel, d.w.z. per auto verplaatsen, 
al dan niet zonder of met chauf-

feur, al dan niet met reglemen-
tair verkregen rijbewijs, al dan 
niet met chantagemiddelen bij 
overtreding van al dan niet be-
staande verkeersregels, dit laat-
ste vooral in landen met beden-
kelijke reputatie op dit gebied. 
Samenvattend dus weer een 
avond om met plezier aan terug 
te denken. 

TOCH HARING-
BIJEENKOMST
Om een opstand door de ge-
woonlijk toch makkelijk hanteerbare en volgzame Haagse leden 
te voorkomen, was het bestuur teruggekomen op het eerder 
genomen besluit om geen haringbijeenkomst meer te houden. 
Daarom kon voorzitter Kees, nadat hij om 17.28 uur zijn wel-
komstwoord was begonnen met het laten aanheffen van het eer-
ste couplet ter ere van erevoorzitter Willem Loos, direct aankon-
digen dat er – weliswaar in een aangepaste presentatie – toch 
haring was. Het vervolg ging wat haperend want Kees bleek zijn 
leesbril te zijn vergeten, zodat hij zichtbaar moeite had met het 
lezen van zijn eigen handschrift. Wel kon hij introducé “Stoter” 
Nico van Grieken voorstellen, die enkele maanden eerder het 
voorzitterschap van de M.S.V. “De Kanonnier” had overgenomen 
van Piet Antonissen, daarbij ook binnen die kleine club de sa-
menwerking tussen manoeuvre en vuursteun demonstrerend, en 
die op deze manier kon kennis maken met de moederafdeling 
van de MSV. Let wel; de moederafdeling en niet de schoonmoe-
derafdeling! Gelukkig eindigde 
Kees niet droog want zonder te 
hoeven lezen kondigde hij tot 
slot aan welke rondjes hij zou 
gaan voorstellen en ook waar-
om. 

Het eerste rondje kwam van Jan 
Kreuger, die bij zijn 61e verjaar-
dag niet alleen nog lang niet toe 
is aan de lijst van 80plussers in 
Sinte Barbara maar zelfs nog 
moet werken. Voldoende reden 
om hem als troost toe te zingen 

Jarige Cas Robbe

Jarige Otto Stelp

Jarige Eloud Laméris

Jarige Jan Kreuger
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winnaar van de eerste prijs. Piet, die bij die wedstrijd als baan-
commandant was opgetreden, vervulde nu zijn dubbelfunctie 
met de uitnodiging om Kees toe te zingen met het derde couplet. 
Dat ging met begeleiding van trompetmuziek want Boni was 
inmiddels ook binnen gekomen. Zo hadden we toch weer vier 
coupletten afgewerkt en wachten we nu met spanning op vier 
december als ongetwijfeld ook het vijfde aan bod komt met – 
gezien de gemiddelde leeftijd – al dan niet opstijgen.

AUGUSTUS-BIJEENKOMST
Rondvaart over de Dokkumse wateren door leden van VOA 
Fryslân en VOA Noord. Om 15:00 uur werden 16-VOA leden met 
partners welkom geheten bij ons gewaardeerd lid Wim en zijn 
vrouw Houkje voor een gezellige tea party met Fryske oranje-
koek op het terras van hun huis aan het Bolwerk te Dokkum.

  
Om stipt 16:00 uur meerde een mooie Fryske Pream af aan 
de stijger en gingen we aan boord voor een rondvaart over de  
Dokkumse wateren. Aan boord kregen we deskundige uitleg 
over verleden en heden van de stad Dokkum. We moesten diep 
buigen om onder de eeuwen oude bruggen door te kunnen  
varen. We passeerden het keerpunt van de Elfstedenschaats-
tocht waar op 20 augustus Maarten van de Weijde afstempelt 
tijdens zijn Elfstedentocht, die hij zwemmend aflegt. 200 km. 

met het tweede couplet want werken is leven (of althans een 
deel daarvan) maar kruitdamp is pas echt leven. 

De eerste aanval op de inmiddels opgevoerde haring stokte 
enigszins maar nadat uit het achterterrein meer stokjes waren 
aangevoerd, bleken we voldoende voortzettingsvermogen te 
hebben om die aanval met succes te voltooien en – het zij ge-
zegd – de Parestoharing smaakte prima. 

Zo prima dat Kees snel het volgende rondje aankondigde; een 
van hemzelf omdat zijn oudste kleindochter in het huwelijk gaat 
treden. Maar omdat Kees bij dat alles toch een Rijder blijft, liet 
PLV Piet hem toezingen met het couplet over “van ’t paard bij ’t 
stuk gevlogen”. Nico van Grieken meende dat hij zijn introductie 
niet beter kon bekronen dan met het aanbieden van een rondje 
en omdat hij in zijn toespraakje niet alleen de mascotte bok Kees 
maar ook een kennelijk bij de Stoters bekende mevrouw had 
genoemd, konden we niet beter doen dan voor hem het vierde 
couplet te zingen. Na drie coupletten had Nico de melodie al 
goed te pakken en met een spiekbriefje voor de tekst, zong hij 
mee alsof hij dat al jaren deed. Aan tafel werd door het bestuur 
nog een glas rode wijn aangekondigd maar omdat de voorzitter 
vond dat we onszelf niet hoefde toe te zingen, kreeg procan-
tor en haringgrootmeester Tony eindelijk zijn welverdiende rust. 
Onze aanvankelijke vrees dat er geen toetje zou zijn, bleek on-
gegrond want het toetje werd gekoeld opgevoerd. Daardoor kon 
de avond helemaal niet meer stuk. 

AUGUSTUS-BIJEENKOMST
De leden met de dubbelfunctie kanonnier/schutter kwamen met 
een krul in hun neus binnen stappen want zij hadden de uitda-
ging van hun gastheer de KSVON (Koninklijke Scherpschutters 
Vereeniging Oranje Nassau) met glans doorstaan en laten blijken 
dat ze de in dienst aangeleerde vaardigheden voldoende hadden 
behouden om de competitie met echte sportschutters aan te 
gaan. Voorzitter Kees begon om 17.25 uur met het uitnodigen tot 
het zingen van het eerste couplet ter ere van erevoorzitter Willem 
om vervolgens de Rotterdammers Daniël en Rob (die eigenlijk tot 
onze inventaris behoort) welkom te heten. Ook verwelkomde hij 
Ton Stenger terug, die na vier maanden gehannes met medicij-
nen nu de juiste had gevonden om weer bij ons te zijn en dat wil-
de vieren met een rondje en het zingen van het tweede couplet. 

Een tweede rondje en het zingen van het vierde couplet wa-
ren er voor secretaris Piet wegens zijn 82e verjaardag. In zijn 
dankwoord moest Piet toch even iets kwijt over de veelvuldig 
gehanteerde spiekbriefjes. Hij vertelde dat zijn Gerrie destijds 
enthousiast was geworden voor de artillerie toen ze bij het kor-
nettenfeest het “double breasted” GT met giberne zag dat de 
instructeurs die avond droegen, zo enthousiast dat ze onder an-
dere haar verdere leven het artillerielied mee kon zingen zonder 
spiekbriefje.

Kees en Jan Kreuger rapporteerden ook nog over de voortgang 
naar de ALV 2019 en de aankondigingen daarvan, die geleide-
lijk de sluiers zouden optillen waarop werd geconstateerd dat 
er onvoldoende Sinte Barbara’s zouden uitkomen om tot zeven 
sluiers te geraken. De wijn bij de tropisch getinte maaltijd werd 
aangeboden door Kees, de trotse winnaar van de tweede prijs bij 
de schietwedstrijd en dat bij het ontbreken van Tino de Rijk, de 

FRYSLÂN EN NOORD
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Om half zes meerden we af in het centrum van Dokkum waar 
we bij Restaurant “Artisante” genoten van een echt Dokkums 
Bonifatius Biertje en een heerlijke maaltijd. Al gauw kwamen de 
dikke verhalen van vroeger los. Het gesprek varieerde van “Het 
Schot op de Spoorlijn’ tot herinneringen over Nederlands Indië. 
Als dank voor zijn gastvrijheid overhandigde Joost aan Wim een 
mooi stripverhaal over de geschiedenis van Nederlands Indië. 
VOA Fryslân samen met VOA Noord op excursie bleek een gou-
den formule. Dat moeten we vaker doen! 

JUNI-EXCURSIE
Het bestuur van ZW had haar leden/begunstigers met partners 
deze zonnige woensdag uitgenodigd voor een excursie naar 
Zeeland; daar bezochten 9 ZW-leden/partners en 3 KNVRO- 
leden/partner eerst het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuw- 
dorp en vervolgens het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Bij 
het museum te Nieuwdorp, mooi gelegen, fris in de verf en met 
een 25-ponder als blikvanger op de dijk, werden we opgewacht 
door onze secretaris Rob van Mechelen. We startten met een 
koffie en een groot stuk appeltaart. Zo gesterkt startten we even 

na tienen de rondleiding in de kelder met een videopresenta-
tie van de opmars van de geallieerden richting de Schelde en 
de Zeeuwse eilanden. Door de heftige Duitse tegenstand en de 
moeilijke toegankelijkheid van de eilanden (b.v. via de Sloedam 
naar Walcheren) kozen de geallieerden voor het vernielen van  
dijken en het daardoor onderlopen van grote delen van Walche-
ren en Zuid-Beveland. Na de moeizame ‘Slag om de Wester-
schelde’ met grote verliezen aan beide kanten konden uiteinde-
lijk de eilanden worden ingenomen en konden de geallieerden de 
haven van Antwerpen gaan gebruiken voor de aanvoer van ge-
allieerd materieel en voorraden. De exposities op de 2e en de 1e 
verdieping werden prima toegelicht en boden een duidelijk beeld 
van de toenmalige militaire en civiele situatie in de regio. Daar-
na werden we op het grote terrein achter het huidige museum 
rondgeleid. Daar werd druk gebouwd aan een grote uitbreiding 
van het nu provinciale museum (na een start als privé-collectie 
en een uitbreiding als stichting met vele vrijwilligers). Blikvangers 
waren een Sherman-tank, Duitse bunkers (daarheen verplaatst 
en een grote nagebouwd) en een replica van een noodkerk.

Na de rondleiding dronken we op het terras nog een kop koffie 
en waarna we  noordwaarts vertrokken over de Oosterschelde-
brug richting Ouwerkerk. Naast het Watersnoodmuseum lag de 
Brasserie ‘De Vierbannen’ waar we een gezellige lunch genoten. 
Voldaan meldden we ons bij het 65-jarige museum, gevestigd in 
4 immens grote caissons. Hiermee werden na de Watersnood-
ramp, die Nederland 1 februari 1953 teisterde, uiteindelijk het 
laatste gat in de dijk bij Ouwerkerk gesloten. 

Een indrukwekkend museum met een rondgang door alle 
caissons met veel documentatie, foto’s en filmbeelden; bij de 
muur met alle namen van de omgekomenen + 1 tijdens de ramp 
geboren en gestorven kind zonder naam werd je wel stil; alleen 
al die eindeloze lijst van doden in Oude-Tonge!

Een bezoek is zeer de moeite waard. Na de begeleider te hebben 
bedankt reden we nog even Ouwerkerk in, waar we op de Ring 
bij de ‘Bar-bier’ een laatste drankje genoten. En toen weer in 
de avondspits huiswaarts. Dank aan de organisatoren voor deze 
geslaagde excursie. 
 

ZUID-WEST
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Tijdens het defilé was het detachement veteranen van het KRA 
(met paarden en kanon 7 veld) voorin de stoet ingedeeld van- 
wege het 225-jarig jubileum. Voor het detachement van de AVA 
(met veteranen van het KVA) liep een afvaardiging van het  
DGLC (lua en klu) en een deputatie van het VUSTCO met  
parate veldartilleristen en achter de AVA marcheerde het Reünie 
Orkest Artillerie Trompetterkorps. Het detachement van de  
Artillerie Veteranen Associatie (AVA) dat bestaat uit 128 perso-
nen. Hiervan zijn er 68 lopers (waarbij “jonge” veteranen KVA  
en KRA), 1 meerijder (oude veteraan), 19 tribunezitters en  
57 partners. Dit jaar geen veteranen in de Ridderzaal of op het 

BESTUURSWISSELING ARTILLERIE 
VETERANEN ASSOCIATIE
Tijdens de jaarvergadering van de AVA op 6 juni 2018 waarbij de 
commandanten van KVA, KRA en KLUA aanwezig waren, heeft 
kol art b.d. P.M.C. Winckelmolen het voorzitterschap van de  
AVA overgedragen aan kol art b.d. P. Fröling. De scheidende 
voorzitter werd bedankt voor zijn activiteiten vanaf de oprichting 
van de AVA op 15 mei 2009 tot heden. Voor de toekomst werd  
hij succes gewenst met het voorzitterschap van de Hattemse 
Golf & Country Club.

NATIONALE VETERANENDAG 
Op zaterdag 30 juni 2018 werd het Malieveld in Den Haag weer 
bevolkt door duizenden veteranen en belangstellenden. In 2018 
telt het Veteranendefilé ca. 4500 deelnemers. 

Door omstandigheden een lager aantal dan vorig jaar. Dit betreft 
2100 veteranen in 55 detachementen, 1050 militairen in deta-
chementsverband van de Nederlandse krijgsmacht. 

Muzikale ondersteuning is er door 800 muzikanten van 17 mu-
ziekkorpsen en veel veteranen rijden mee op 35 historische 
voertuigen. Ook zijn er 12 honden en 8 paarden en 3 lastdieren 
die meelopen. Er rijden 8 moderne voertuigen van defensie  
en 25 motoren met veteranen mee. Tenslotte zijn er nog  
veteranen en partners die een plaats hebben gereserveerd op  
de tribune. Dit jaar werd het defilé voor de 13e keer gehouden. 

ARTILLERIE
V E T E R A N E N

VERENIGING

ASSOCIATIE
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Ook ondersteunt hij iedere 2 jaar de Stichting Truckrun Noord-
west Veluwe. De heer Bosch is daarnaast vanaf 2002 actief voor 
de veteranenvereniging van de artillerie. 

Door zijn persoonlijke betrokkenheid is hij een voorbeeld voor 
andere veteranen. Via reünies en veteranenevenementen, waar-
onder de Nationale Veteranendag, krijgen veteranen waardering 
en erkenning voor hun inzet voor de samenleving.

Binnenhof. De informatiestands, die o.l.v. Arjan Dijkhuizen waren 
ingericht werden net als vorige jaren een druk ontmoetingspunt 
voor artillerie.

UITREIKING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
AAN KAPITEIN GERRIT BOSCH
De heer Gerrit Bosch uit Hattem is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau (met zwaarden). Burgemeester Jan Willem 
Wiggers heeft, samen met brigade generaal Rob Jeulink, de bij 
de onderscheiding behorende versierselen uitgereikt. 

De uitreiking vond plaats tijdens het 225-jarig bestaan van het 
Korps Rijdende Artillerie op zaterdag 8 september op het Artille-
rie Schietkamp ‘t Harde. De heer Bosch is sinds 1981 werkzaam 
bij defensie. De heer Bosch stond binnen defensie bekend om 
zijn vakmanschap en zijn ambitie in het opleiden en ontwikkelen 
van zijn collega’s. Hij is op diverse uitzendingen geweest. Vanaf  
2010 is de heer Bosch postcommandant van de defensiebrand-
weer op het ASK. In deze functie heeft hij zich ingezet als in-
structeur natuurbrandbeheersing en heeft hij zijn kennis gedeeld 
met de civiele brandweer. Door de realisatie van het gezamenlijk 
oefencentrum ASL heeft de heer Bosch de samenwerking  
tussen de defensiebrandweer en de VNOG verbeterd.

Daarnaast heeft de heer Bosch zich gedurende lange tijd ingezet 
als vrijwilliger. Zo organiseert hij sinds 2013 de Militaria Ruil- en 
Verzamelbeurs die jaarlijks meerdere malen plaatsvindt en is hij 
sinds 2010 vrijwilliger bij de Historische Collectie Korps Veld- 
artillerie waar hij zich bezighoudt met de collecties en exposities. 
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Opspelden Koninklijke onderscheiding Gerrit Bosch door burge-
meester van Hattem Dhr Wiggers t.b.v St Barbara

Uitreiking Koninklijke onderscheiding Gerrit Bosch met 
Wapenoudste t.b.v. St Barbara
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MUZIEKTASSEN
Een wens van het ROA om net als vroeger bij het ATK te kunnen 
beschikken over muziektassen is dankzij een donatie van het 
Prins Bernhardfonds in vervulling gegaan. Door deze bijdrage wist 
het bestuur van het ROA voldoende pecunia vrij te maken voor het 
laten maken van zwartleren muziektassen met goudkleurige artil-
lerie-embleem. Dankzij het doorzettingsvermogen tijdens de 
zoektocht van Wim van der Stek naar het passende model en de 
passende prijs draagt het ROA vanaf het Bevrijdingsfestival in 
Vlaardingen deze tassen op haar DT, GkT en CT.

TERUGBLIK OP OPTREDENS

COEVORDEN (OPMAAT)
We kunnen terugkijken op een geslaagd optreden in Coevorden 
op 28 mei jl. Samen met Die Luyden van ’t Hooge Veene en het 
Exercitie Peloton Bourtange hebben 7 muzikanten van het ROA 
een groep Chinese touroperators een uurtje beziggehouden. Er 
werden opnamen gemaakt voor Hart van Nederland en Een Van-
daag. Trouw en het Dagblad van het Noorden hebben ook veel 
aandacht geschonken aan “Kleintje Garnizoensdag”. 

Helaas is het schieten met een kanon voor de pers interessanter 
dan een optreden van een koperensemble van het ROA zodat wij 
weinig in beeld zijn gekomen. Bij het optreden was ook gedepu-
teerde Henk Brink met een delegatie van het provinciehuis aanwe-
zig. Burgemeester Bert Bouwmeester en gedeputeerde Brink wa-
ren ’s avonds vol lof over ons optreden en de andere activiteiten 
van die middag. De bezetting van het ROA bestond maandagmid-
dag tijdens het optreden onder de tropische zon uit: Bert van 
Faassen; Joop Schuring; Piet Bonthuis; Hans van Dongen; Jan 
ten Klooster; Hans de Gooyer en Herman Woltersom.

DEN HAAG
Op 30 juni werd voor de 14e maal de Nederlandse Veteranendag 
georganiseerd. Dit jaar had tamboer-maitre Bert van Faassen niet 
allen de blazers onder commando maar ook de onlangs bij het 
ROA ingetreden Tamboersectie.

HAAMSTEDE
Op 15 juli werd de dienst in de kerk van Haamstede door het en-
semble ondersteund.

URK
Door Maarten roos zijn de contacten gelegd om op Urk met het 
blazersensemble een koor te ondersteunen en een eigen muzikaal 
optreden te verzorgen. Dat het op 1 augustus een succes was 
mag blijken uit de drukbezette zaal een herhaling in december in 
Huizen.

DOORN
Voor de 10e maal heeft het ROA de Herdenking 15 augustus bij de 
Basis in Doorn muzikaal ondersteund. Ook deze keer trad Nico 
van Oudheusden niet alleen op als dirigent, maar ook als pianist 
om zangeres Truus van Geemen te begeleiden. Haar vertolking 
van ‘Terang Bulan’ in het Maleis kwam als een aangename verras-
sing. Buiten bij de gedenkplaats werden de trompetsignalen ge-
blazen door Gerard van Wensen.

COEVORDEN (GARNIZOENSDAG)
Op 25 augustus werd de 2e Garnizoensdag in Coevorden georga-
niseerd. (Herman Woltersom bedankt voor de uitnodiging.) On-
danks de regen werd deze dag toch een succes met medewer-
king van het Reünie Orkest Artillerie dat bij het spelen van de 

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

Postbus 90004, 3509 AA Utrecht E-mail: ftdurstbritt@kpnmail.nl
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MUZIKANT MARCEL VAN WENSEN 
BEHAALT MEESTERTITEL
Het jongste lid van het ROA, Marcel van Wensen, ook bekend als 
slagwerker bij o.a. André Rieu, legde op 30 juni jl. onder grote 
belangstelling een proeve van bekwaamheid af in de vorm van 
een Final Master Recital in de Muzelinck, het centrum voor de 
kunsten in Oss. Hij presenteerde zich samen met Altena Brass  
een orkest dat de grenzen verkent van het medium brassband  
en de blaasmuziek. 

Altena Brass probeert de eigen zeggingskracht te versterken  
met behulp van elektronica. En dat is nu juist de specialisatie van 
percussionist Marcel van Wensen. Deze jonge slagwerker  
studeerde schoolmuziek en studeert slagwerk (klassiek) aan de 
Academy of Music and Performing Arts te Tilburg. 
In de afgelopen jaren verkende hij met veel plezier de inzet van 
elektronica in zijn muziek. In combinatie met Altena Brass leidt  
dat tot een bijzonder experiment. Voor Altena Brass en Marcel  
van Wensen een kans om te werken met click-tracks, lichtshows, 
drumloops, hiphop brass, popmuziek, en dance. Dat leidt tot bij-
zondere muzikale combinaties van Arvo Pärt tot Macklemore, en 
van Kyteman, tot de dance van Eric Prydz en Martin Garrix.  
De unieke digitale slagwerkkwaliteit van Marcel werd door de  
jury beloond met een acht. 

Marcel namens het ROA van harte gefeliciteerd.

Open Monumentendag, 8 september op de Legerplaats 
bij Oldebroek

30 juni 2018  

Final Master Recital
Marcel van Wensen 

 

Tijd: 20.00u
Locatie: Zaal De Linck (bij Muzelinck, Raadhuislaan 18, Oss)
Entree: gratis (een vrijwillige bijdrage is fijn)

In samenwerking met:
Altena Brass, Laura den Hollander, Jens Bakker,  
Jasper Hartsuijker, Bart van Spijk, Jos Mulkens & Muzelinck

‘Ouverture 1812’door de kanonnen en musketten van de Saluut-
batterij Atkins, de Dienstdoende Schutterij ’s-Hertogenbosch,  
d Historische IV. Kompanie Uelsen, de Die Luyden van ‘t Hooge 
Veene, de Bataafsche Gewapende Burgermacht, de Leydse 
KluchtenCompagnie en de parate militairen van 12 Infbat lmbl  
Regiment Van Heutsz.

 GEPLANDE OPTREDENS in 2018

 29 september  Concert in Zierikzee

 6 oktober  Concert in ’s-Hertogenbosch 
  (tgv 100 jaar Isabellakazerne)

 7 december  Christmas Carols in Rhoon (voor NDTA)

 9 december  Optreden in Huizen door het blazers-
  ensemble van het ROA

Het repetitieschema voor 2018
Zie onze website www.reunie-orkestartillerie.nl voor wijzigingen. 
De repetities zijn (tenzij anders aangegeven) op de zaterdag vanaf 
10.00 tot 14.30 uur in de sportzaal op de Legerplaats bij Olde-
broek in ‘t Harde. 
In 2018 zijn de volgende repetities gepland die ook door  
belangstellenden bezocht kunnen worden: 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. 

Mocht U nog een beroep willen doen op het ROA voor een  
optreden, meldt U dat dan tijdig via ftdurstbritt@kpnmail.nl. Er 
wordt reeds gewerkt aan de samenstelling van het ROA- 
Jaarplan 2019.
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