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Van de Redactie

In dit nummer vindt u een verslag over het  eerste operationele 
schot met de Excalibur precisiegranaat. Precisie, dracht, 
uitwerking en vuursnelheid zijn de vier pijlers van een operationeel 
effectieve  Artillerie. Juist precisie en dracht leken elkaars 
tegenwerkende grootheden te zijn. Als we de dracht (ballistisch) 
lieten toenemen leed daar de precisie vaak enorm onder. Deze 
granaat biedt daar een zeer goede oplossing voor. Om een en 
ander te relativeren is het ook goed om het artikel van lkol 
Sijbrandi te lezen over de historische ontwikkeling van precisie 
te lezen. Precisie is fantastisch maar zeker geen antwoord op 
alle operationele situaties.

Verder staan er in deze Barbara een tweetal artikelen over de 
Multi-missieradar. Dit wapensysteem is niet alleen een enorme 
aanvulling op de doelopsporing voor de grondgebonden 
vuursteun maar is ook een versterking voor onze luchtverdediging. 
Wat we hier dus zien is een technisch systeem dat een bijdrage 
levert aan het weer nader tot elkaar laten groeien van deze twee 
Korpsen. 
Logistiek wordt vaak, door de operationele Artilleristen in onze 
organisatie, beschouwd als iets wat volgt, iets wat gewoon 
geregeld moet zijn. En inderdaad, in de goede oude tijd toen de 
logistieke elementen in de een Afdeling Veldartillerie tot het 
laagste niveau waren ingedeeld, was dit ook zo.

Helaas is dit in de huidige organisatie sterk verwaterd. Als gevolg 
van een soort Militair Marktdenken hebben we alle logistieke 
zelfstandigheid bij onze operationele eenheden weggehaald en 
vervangen door een  gecentraliseerde Just In Time logistiek. 
Efficiency leek daar bij vaak belangrijker dan effectiviteit.

In deze Barbara vindt u een artikel van lkol Piet Yntema. Een 
logistiekeling maar wel één met een Artilleristisch hart als oud 
C-Bevopel van de 44e Afdeling Veldartillerie. Zeer interessant 
om te lezen en vooral ook de discussie  en reacties die dit nu al 
opriep.

Het is u misschien al opgevallen en wellicht heeft u zich ook al 
afgevraagd waar de nieuwe column “Eigen Troepen Nabij” 
vandaan komt. Wel die wordt geschreven door de eindredacteur 
en heeft een specifieke bedoeling. Militairen en zeker officieren 
denken en handelen volgens het aloude Adagium van Michiel de 
Ruyter: “De Heeren hebben mij niet te verzoeken, maar te 
gebieden, en al wierd mij bevoolen ’s Lands Vlag op een enkel 
schip te voeren, ik zou daarmee t’zee gaan en daar de Heeren 
Staten hunne Vlag betrouwen, zal ik mijn leven waagen”.

Dit, laat ik duidelijk zijn, moet absoluut de basis zijn en blijven 
van ons denken en handelen. Dit is de grondslag van een 
zwaardmacht. Echter diezelfde Michiel de Ruyter liet hier wel iets 
aan vooraf gaan en dat was een zeer kritische houding t.o.v. de 
Heeren die zijn vloot ernstig hadden verwaarloosd.
Dit is dan ook de bedoeling van Eigen Troepen Nabij. Het stimu-
leren van een (zelf)kritische houding en deze ook te verwoorden 
waar dat kan. Ik roep u dan ook op om te reageren juist als u het 
niet eens bent met wat daar wordt beweerd. Discussie is de ba-
sis van professionaliteit! 

Tenslotte, de jaarwisseling staat voor de deur. De financiële toe-
komst van de krijgsmacht en dus van de Artillerie ziet er zonniger 
uit dan in tijden. We durven zelfs weer openlijk over groei te den-
ken en te spreken, sterker nog, er is daadwerkelijk groei zicht-
baar. Laten we hier blij mee zijn maar niet tevreden. De Artillerie 
zal ook in toekomstige conflicten nog steeds de Koning van het 
Gevechtsveld blijken en daarvoor moet die koning weldoorvoed 
en groot van omvang zijn.

Ik wens u en de uwen, namens de redactie van Sinte Barbara, 
een voorspoedig, gezond en heel gelukkig 2019 toe.

De eindredacteur,
Teun Baartman
Kolonel b.d. der Artillerie

Voor u ligt het laatste nummer van 2018, tevens ook het laatste nummer wat we samen 

met onze huidige opmaakstudio en drukkerij hebben geproduceerd. Vanaf volgend jaar 

hebben we een overeenkomst met een nieuwe studio. De belangrijkste reden voor deze stap ligt in het feit dat 

we de financiering van de Sinte Barbara in eigen hand gaan nemen en niet meer uit besteden aan een 

tussenpersoon. De Stichting Artillerie Business Club onder leiding van de lkols Dijk, Lemmens en de Richemont 

zijn al enige tijd zeer actief in het verkrijgen van fondsen waarmee de Barbara kan worden gefinancierd.

Laatste nummer
2018
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Doordat veel mensen alleen geïnteresseerd zijn in snelle berichtjes 
en hun identiteit ontlenen aan de groep waartoe ze willen behoren, 
verleren ze zich in een bepaalde problematiek te verdiepen en een 
eigen mening te vormen. Dat is tevens een voedingsbodem voor 
intolerantie: andersdenkenden worden, soms letterlijk, verketterd, 
aan de schandpaal genageld of bedreigd zonder dat men de 
moeite neemt zich in het standpunt van die ander te verdiepen of 
te accepteren dat andere zienswijzen mogelijk zijn. Intolerantie 
leidt niet alleen tot verstoorde intermenselijke verhoudingen en 
leed, zij kan ook vergaande maatschappelijke en economische 
gevolgen hebben. Intolerantie is overigens niet alleen van deze 
tijd; ook in het verleden bestreden voor en tegenstanders van 
bepaalde standpunten of theorieën elkaar te vuur en te zwaard, 
maar de huidige communicatiemiddelen geven er een extra 
dimensie aan. Mogelijk is deze tijd van het jaar een goed moment 
voor bezinning.

Om mijn sombere observatie te illustreren zal ik me in dit 
voorwoord beperken tot de klimaatdiscussie. Momenteel is 
klimaatverandering een belangrijk onderwerp waarvan iedereen 
de mond vol heeft. Alternatieve termen zijn ‘opwarming der 
aarde’, of ‘global warming’, wat interessanter klinkt. In verband 
met deze discussie moet alles ‘duurzamer’ worden en worden 
draconische maatregelen bedacht die exorbitant veel geld gaan 
kosten om veronderstelde toekomstige rampen af te wenden. 
Klimaatalarmisten, wetenschappers en politici hebben een 
monsterverbond gesloten om de wereld te redden van de 
ondergang en zo veilig te stellen voor ons nageslacht. De 
klimaatdiscussie wordt veelal vertroebeld door het 
duurzaamheidsvirus. ‘Duurzaamheid’, als verzamelnaam voor 
‘milieuvriendelijk’ en ‘energiebesparend’ prevaleert voor de 

duurzaamheidsvolgelingen boven effectiviteit, ongeacht de 
kosten. En ook onze defensieorganisatie ondervindt de invloeden 
van deze duurzame (dus eindeloze) discussie. Let wel: het is zeer 
aanbevelenswaardig milieuvervuiling tegen te gaan, geen energie 
of grondstoffen te verspillen en passende maatregelen te nemen 
tegen de gevolgen van ongewenste ontwikkelingen op onze 
aarde, maar we moeten de klimaatdiscussie wel zuiver houden 
en die aangaan vanuit een wetenschappelijk vastgesteld breed 
perspectief en niet vanuit een tunnelvisie. 

Aan de hele klimaatdiscussie liggen twee veronderstellingen ten 
grondslag: er is een enorme klimaatverandering gaande die 
rampspoed gaat brengen en de mens is daarvan de oorzaak. 
Degenen die trachten dit beeld te nuanceren krijgen veelal geen 
podium, worden vaak beschimpt of bestempeld als idioten 
‘omdat toch wel duidelijk is wat gaande is’ en ‘alle gerenommeerde 
wetenschappers het erover eens zijn’. Er is geen sprake van een 
open discussie waarin aanhangers van verschillende standpunten 
trachten een op wetenschappelijke feiten gebaseerde conclusie 
te trekken en op grond daarvan een plan van aanpak (voor zover 
dat nodig is) op te stellen. 

Ik geef een zeer kort overzicht van de meningen van onafhankelijke 
denkers die op wetenschappelijke gronden tot andere conclusies 
komen dan de doemdenkers. Het boek ‘Climate change the 
facts’, samengesteld door Alan Moran1 met bijdragen van  

Tegenwoordig worden we voortdurend overspoeld door vele vormen van informatie. 

De tijd dat we op een doordeweekse dag op ons gemak de krant lazen en ’s avonds een 

keer het journaal bekeken ligt alweer ver achter ons. We gunnen onszelf ook geen informatieloze momenten 

meer; voortdurend moeten we op de hoogte zijn van zelfs de meest triviale feiten die net als zaken die er 

echt toe doen van groot belang worden geacht. Dat de kwaliteit van de informatievoorziening en -duiding 

geen gelijke tred heeft gehouden met de kwantiteit ervan behoeft geen betoog. Dat heeft niet alleen te 

maken met het feit dat we met de extra communicatiemiddelen die ons ter beschikking staan niet 

noodzakelijk meer te melden hebben. Het is ook onmogelijk de enorme hoeveelheid informatie die over ons 

wordt uitgestort afdoende te verwerken, nog afgezien van het feit dat we de juistheid ervan veelal niet 

kunnen beoordelen. 
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Van de Voorzitter

Informatie,
Meningsvorming 

& Waarheid

1  Alan Moran (editor): Climate change the facts. Stockade Books 
2015.Jan Jacobs: Aarde weigert halsstarrig gevaarlijk op te 
warmen. Academy Magazine 2018. 
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Van de Voorzitter

23 andere schrijvers, geeft een goed beeld van de verschillende 
aspecten van de discussie. Maar ook in het Nederlandse 
‘Academy Magazine 2018’ zien we artikelen van schrijvers die in 
de klimaatdiscussie een eigen kritisch standpunt innemen2 en 
die goed aansluiten op die in het boek.

Het boek ‘Climate change the facts’ en ook het magazine 
bekijken de klimaatdiscussie vanuit verschillende invalshoeken: 
een wetenschappelijke, een politiek-economische en een 
maatschappelijke. Zeer kort samengevat lezen we in de 
wetenschappelijke benadering dat weliswaar er door toedoen 
van de mens een lichte toename is van CO2 in de atmosfeer (die 
goed is voor plantengroei, dus wie echt ‘groen’ wil zijn, moet de 
uitstoot van CO2 stimuleren!), maar dat die toename de afgelopen 
jaren niet of nauwelijks heeft geleid tot een wereldwijde verhoging 
van de temperatuur. Waarschijnlijk is het klimaat zelfs ongevoelig 
voor verhogingen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, maar 
het wordt zeker bepaald door andere factoren (zoals 
zonneactiviteiten, de baan van de aarde, de stand van de aardas, 
de veranderende omstandigheden in het binnenste der aarde, de 
hoeveelheid vocht in de atmosfeer en dergelijke) die we als 
mensen niet in de hand hebben. De geschiedenis van de aarde 
laat enorme klimaatschommelingen zien nog voordat er mensen 
rondliepen en de conclusie is gerechtvaardigd dat er altijd niet-
beïnvloedbare klimaatveranderingen zullen zijn. In dit verband is 
het ironisch en veelzeggend dat ten tijde van de grote ijstijden 
het CO2 gehalte in de atmosfeer veel hoger was dan nu het 
geval is. Er is geen onomstotelijk bewijs dat een eventuele 
verhoging van de temperatuur op aarde van bijvoorbeeld twee 
graden Celsius schadelijk zou zijn en evenmin dat er sprake is 
van een versneld smelten van ijskappen, verhoging van de 
zeespiegel of toename van extreem weer. We lezen waarom de 
klimaatmodellen waarop alle oordelen en plannen worden 
gebaseerd, onbetrouwbaar zijn doordat niet alle factoren van 
invloed worden meegenomen of onvoldoende data beschikbaar 
zijn. Een model geeft per definitie een beperkt zicht op de 
werkelijkheid, zeker wat het complexe klimaatsysteem betreft 
dat door vele elkaar beïnvloedende, soms niet volledig begrepen 
factoren wordt bepaald. Als er dan ook nog slechte modellen 
worden gehanteerd, zoals het boek stelt, zijn de resultaten 
volstrekt onbetrouwbaar, zeker als wordt toegewerkt naar 
gewenste uitkomsten. Daardoor zijn voorspellingen over 
verhoging van de wereldwijde temperatuur op zijn best 
speculatief, voor de komende jaren en zeker voor de langere 
termijn. Dat blijkt ook uit het feit dat de modelvoorspellingen tot 
nu toe niet zijn uitgekomen. Het meest verontrustend is in deze 
hele gang van zaken is dat andersdenkenden in de discussie 
over het klimaat vaak geen stem krijgen, belachelijk worden 
gemaakt, of zelfs moeten vrezen voor hun loopbaan als ze niet 
instemmen met de door iedereen gehuldigde opvatting van een 
onafwendbare klimaatcatastrofe. De politieke besluitvormers 
laten zich leiden door de bevooroordeelde opvattingen van de 
doemdenkers en zij zijn bereid astronomische bedragen uit te 
geven voor maatregelen die geen effect zullen sorteren. En 

doordat er in deze hele beweging veel geld omgaat, wordt 
conformisme in de hand gewerkt; je kunt er goed aan verdienen 
je bij de heersende opvattingen aan te sluiten. In deze situatie 
waarin veel mensen het zicht op de werkelijkheid verliezen, 
wordt door bijna iedereen de veronderstelde klimaatverandering 
als oorzaak gezien van elke weerssituatie. Een statistisch niet-
relevante hete zomer is voor sommigen bewijs voor ‘global 
warming’, zonder dat overigens voor hen een koude winter op 
een naderende ijstijd duidt. 
Natuurlijk, de andersdenkenden, de zogenaamde klimaatcritici, 
hebben per definitie ook een beperkte visie, maar ze moeten wel 
worden gehoord. Laten we om te beginnen eens accepteren dat 
niemand de waarheid in pacht heeft en zelfs dat er geen ultieme 
waarheid bestaat. Ook in de wiskunde en logica kunnen we die 
niet aantonen, mede door de beperkingen van ons menselijk 
verstand. Iemand die beweert met een definitief bewijs voor het 
een of andere standpunt te komen, het verlossende woord te 
spreken of de waarheid te onthullen en meldt dat iedereen het 
erover eens is, moet met wantrouwen worden aangehoord. En er 
is pas sprake van een wetenschappelijke theorie als die 
falsificeerbaar is, waarbij wetenschappers er alles aan gelegen 
moet zijn om die te weerleggen om zo tot een betere benadering 
van de werkelijkheid te komen. Het is dus in ons aller belang in 
dit soort belangrijke discussies alle standpunten aan te horen, 
gedegen wetenschappelijk onderzoek te doen, de beperkingen 
van onze kennis en methodieken te accepteren en uiteindelijk tot 
een bepaalde handelwijze te komen. Zo gaat het er in de 
klimaatdiscussie om vast te stellen of er echt een probleem is, of 
de mens de oorzaken ervan kan wegnemen en los daarvan wat 
we tegen de eventuele negatieve gevolgen ervan moeten of 
kunnen doen, ook als we die niet kunnen beïnvloeden. 

Terug naar ons eigen beperkte speelveld. Hoewel we vaak het 
idee hebben dat onze mening er niet toe doet en dat we geen 
invloed kunnen uitoefenen, moeten we wel degelijk een 
standpunt innemen en uitdragen, niet alleen als het gaat om 
onze beroepsuitoefening, maar ook in maatschappelijk relevante 
discussies. We moeten moeite doen alle kanten van een 
onderwerp te (laten) belichten (en dus niet alleen informatie 
verzamelen die past bij onze eigen overtuiging) voordat we ons 
standpunt bepalen. De vraag die we ons daarbij moeten stellen 
is op grond waarvan we onze mening vormen en hoe we kunnen 
trachten een vorm van praktische waarheid zo dicht mogelijk te 
benaderen. Ons uitgangspunt zou moeten zijn dat een discussie 
niet als doel heeft anderen te overtuigen van ons standpunt maar 
met onze gesprekpartners vast te stellen wat de verschillende 
aspecten van een probleem zijn en welke aanpak gewenst is.

Ik wens u in deze donkere dagen een ‘verlicht’ kerstfeest en 
nieuwjaar. 

2  Benny Peiser: Klimaatverandering? Wat is het probleem? 
Academy Magazine 2018. 
Guus Berkhout: Klimaatverandering, het grote plaatje met het 
echte verhaal. Academy Magazine 2018.

Klimaatverandering? 
Wat is het probleem? 
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Deo Volente 
Militairen houden van planning. Militairen geloven in planning. 
Militairen worden beoordeeld op hun vaardigheid als planner. 
kortom, planningsvaardigheid behoort tot de waardevolste 
eigenschappen die je als militair kunt hebben. Toch is planning 
eigenlijk een verouderd concept wat gebaseerd is op een 
wereldbeeld uit het verleden. Het wereldbeeld uit de Verlichting 
dat bestond uit het geloof in het bestaan van alles verklarende 
natuurwetten. Dat er van uit ging dat we leefden in een 
gedetermineerde omgeving waarin alles volgens de logische 
wetten van oorzaak en gevolg met elkaar samenhangt. Weliswaar 
kenden we nog niet al die wetten maar dat zou slechts een 
kwestie van tijd zijn. Uiteindelijk zouden we onze omgeving 
helemaal kunnen doorgronden en verklaren en dus onze 
toekomst met honderd procent zekerheid kunnen voorspellen.
Deze lineaire wereld waarin iedere oorzaak altijd hetzelfde 
gevolg heeft is de wereld van de militaire planner. daarom 
steken we ook altijd zo veel tijd in planning want je moet 
tenslotte wel iedere oorzaak geanalyseerd hebben. Vroeger 
heette dat “Beoordeling Van de Toestand”. Helaas is echter het 
aantal oorzaken per definitie oneindig. Hoe dieper de analyse 
gaat hoe meer oorzaken er boven komen drijven. Het 
planningsproces heeft de neiging om oneindig te duren en gaat 
al snel niet meer over het operationele probleem waar we 
eigenlijk de oplossing voor aan het zoeken waren.

Ik denk dat we allemaal wel de volgende situatie op de een of 
andere manier uit ons verleden herkennen. De commandant 
komt terug van de bevelsuitgifte van het hogere niveau. 
Voorzien van een behoorlijke hoeveelheid papier in de vorm  
van geschreven bevelen en de opdracht om over 24 uur de 
startlijn over te gaan. De staf gaat nijver aan het werk en stort 
zich vol overgave op de Analyse van de Opdracht. Er worden 
deeltaken geformuleerd, aannames gedaan, kritische 
informatiebehoeftes vastgesteld, Eigen Mogelijkheden 
bedacht, die dan ook weer met elkaar vergeleken worden en 
gespiegeld aan Vijandelijke Mogelijkheden, kortom we zijn 
lekker bezig en de klokt tikt door.

Plotseling dringt de tijd, er moet nu toch echt wat gebeuren. 
Onze ondercommandanten hebben tenslotte ook recht op 
informatie en sturing en zoveel stond er nu ook weer niet in het 
laatste Waarschuwingsbevel. In minder dan geen tijd wordt er 
een bevel in elkaar geflanst door een heel klein deel van de staf. 
En wat schetst de verbazing….. het bevel is meestal de 

combinatie van de twee meest waarschijnlijke Eigen 
Mogelijkheden. Veel stafofficieren en waarschijnlijk ook de 
commandant denken bij zichzelf: “dat had ik je aan het begin  
van het proces ook kunnen vertellen…..”.
Wat gaat hier mis? Waarom vallen we iedere keer weer in dit 
patroon dat uiteindelijk leidt tot operationele eenheden die een 
enorm lange reactietijd hebben?

Het antwoord is ZEKERHEID. Wij als Westerlingen houden niet 
alleen van zekerheid, we geloven ook nog eens een keer dat het 
bestaat. Zekerheid is iets (geloven wij) dat je kunt bereiken als je 
maar heel ijverig, nauwgezet en nauwkeurig de omgeving 
analyseert en beschrijft. Wat we dus doen is het maken van een 
foto van die omgeving. Het probleem hier van is echter dat op 
het moment dat je de foto maakt de omgeving al weer veranderd 
is. Sterker nog, het simpele feit dat we de foto maken, veranderd 
de omgeving al. Onze planning gaat dus eigenlijk per definitie 
over een situatie die geweest is. Het is Krijgsgeschiedenis! 
Geschiedenis is natuurlijk leuk en leerzaam maar je wint er geen 
oorlogen mee.

Dat is mooi, hoor ik u denken. Wat nu? Gelukkig is dit een column 
dus ik geef een heel kort antwoord met het verzoek om daar 
eens lang over na te denken. Het antwoord is VERTROUWEN.

Een Afghaanse brigadecommandant met een zeer uitgebreide 
militair operationele ervaring en een wijs man, verbaasde zich 
altijd over de enorm lange tijd die een Nederlandse eenheid 
nodig had om een nieuwe operatie te plannen. En inderdaad 
hadden zijn bataljons een kortere reactietijd dan een Nederlands 
peloton.

In zijn woorden: “plannen, wat een onzin, wij beginnen gewoon 
en ik heb het volste VERTROUWEN (Insjallah) in God, in mijn 
mensen, in mijn training, in mijn materieel dat als ik iets 
onverwachts tegenkom tijdens de uitvoering van mijn opdracht, 
dat ik dat kan oplossen”.

Eigenlijk doet deze Afghaanse generaal wat wij ook doen als 
ons doortimmerde plan, volgens verwachting, na het eerste 
vijandcontact volledig achterhaald is. We gaan aan de slag 
met al onze creativiteit en gebaseerd op onze ervaring, op ons 
geweldige personeel en materieel, op onze realistische 
training en inderdaad voor diegenen waar het voor geldt Deo 
Volente!

Column
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Nieuws van het Wapen

FOTO’S /// TNT VAN DE GRIENDT

ADMIRAAL ROB BAUER HEEFT EEN BEZOEK GEBRACHT AAN HET VUSTCO. 
DEZE FOTO IMPRESSIE GEEFT EEN BEELD VAN DIT WERKBEZOEK. HET 
THEMA VAN HET BEZOEK PAST HELEMAAL BIJ DE AARD VAN HET VUSTCO 
“NIET PRATEN MAAR DOEN”. ALLE ASPECTEN ZIJN IN DE PRAKTIJK AAN 
DE ORDE GEKOMEN EN DAT VIEL IN GOEDE AARDE.

BEZOEK COMMANDANT 
der Strijdkrachten
AAN HET VUSTCO
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TEKST /// FACEBOOK PAGINA VUURSTEUN COMMANDO
Een betrokken en zeer geïnteresseerde Commandant der 
Strijdkrachten (CDS) was vandaag op werkbezoek bij ons in  
‘t Harde. De CDS is gebriefd over de huidige kansen en 
uitdagingen die het VUSTCO tegenkomt. 
Daarna was het tijd om in een mooi zonnetje een aantal eenheden 
stevig aan het werk te zien. De Charlie en Alfa Batterij lieten zien 
hoe dynamisch en snel er vuur uitgebracht kan worden. En er 

werd ervaren hoe het vuur aan de ‘voorkant’ voelt; vlak buiten 
een veilige bunker werden een aantal projectielen tot ontploffing 
gebracht. Door het hele bezoek heen heeft de Admiraal goede 
gesprekken gehad met personeel uit alle lagen. 

Tot slot kreeg de kapitein der Mariniers Florian op voordracht van 
de kolonel van Ockenburg de CDS-coin uitgereikt.

Nieuws van het Wapen
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TEKST /// FACEBOOK PAGINA / BLOG VAN DE CDS
KRACHT
Dat woord schiet mij direct te binnen als ik terugdenk aan mijn 
werkbezoek aan het Vuursteuncommando afgelopen woensdag. 
In de prachtige omgeving van ‘t Harde lieten de mannen en 
vrouwen van het Vustco mij de kracht zien van onze 
pantserhouwitsers en 120mm mortieren. Zeker als je in een 
panterhouwitser zelf staat, is die kracht goed te voelen. 

Wat een impact. Maar wat mij ook trof, was de kracht van de 
mensen zelf. Hoe zij – onder omstandigheden die verre van 
ideaal zijn – keihard doorwerken om op de mat te brengen wat er 
nodig is. De kracht van het Vuursteuncommando is volop in 
ontwikkeling en zal in de toekomst alleen hopelijk maar meer 
worden. En dat is maar goed ook. 

Nieuws van het Wapen
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De beëdiging is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de 
loopbaan van een militair. De militair spreekt daarin uit dat hij of 
zij trouw belooft aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten 
en onderwerping aan de Krijgstucht. Wat de militair in feite 
uitspreekt is dat hij/zij zich in dienst stelt van zijn land, zelfs 

onder de moeilijkste omstandigheden, dat hij/zij zich zal houden 
aan de spelregels die wij met elkaar hebben afgesproken en dat 
hij/zij die ook zal verdedigen. Bovenal belooft hij/zij echter, dat 
zijn/haar kameraden onder alle omstandigheden op hem/haar 
kunnen rekenen. 

Nieuws van het Wapen

TEKST  /// MEVROUW A.M.J. (ANKE) DIJKHUIZEN /// FOTO’S /// TLNT V.I. (VICTOR) VAN DER GRIENDT

ELKE MILITAIR MOET BEËDIGD ZIJN OP HET VAANDEL OF STANDAARD VAN 
ZIJN/HAAR WAPEN OF DIENSTVAK OM VOLLEDIG INZET GEREED TE ZIJN. 

Nieuws van het Wapen

OP DE LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK

MILITAIREN BEËDIGD 
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De beëdiging vond plaats voor het front van de eenheden van 
het VuursteunCommando. Bij de plechtigheid waren, 
burgemeesters, collegae, familie, vrienden, oud militairen en 
andere belangstellenden aanwezig.
Na afloop van de ceremonie was er gelegenheid om de nieuw 
beëdigde militairen geluk te wensen met het bereiken van deze 
mijlpaal in hun loopbaan en een plezierig en succesvol vervolg 
ervan bij de Koninklijke Landmacht. De beëdigde militairen, de 
genodigden, de aanwezige gasten, relaties en de deelnemende 
troepen kijken terug op een plechtige ceremonie. De bijgevoegde 
collage geeft een indruk van deze dag. 

Nieuws van het Wapen

Op vrijdag 5 oktober jl. vond de beëdiging plaats op het 
Korpsplein van de Legerplaats bij Oldebroek. Al het beëdigde 
personeel, 66 mannen en vrouwen van het VuursteunCommando, 
is ingedeeld bij het Korps Veldartillerie (KVA) of het Korps 
Rijdende Artillerie (KRA).

Militairen behorend tot de KVA hebben de eed of belofte afgelegd 
bij kolonel M.R.C. (Marc) van Ockenburg, Commandant Korps 
Veldartillerie en militairen behorend tot de KRA bij luitenant-
kolonel R. (Rienk) Sijbrandi, Commandant Korps Rijdende 
Artillerie.
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De task force, bestaande uit militairen van land- en luchtmacht, 
beoefende op het Griekse eiland het hele operationele proces; 
van het verplaatsen tot het tactisch schieten. 
Ze werden beoordeeld door een team van Griekse, Duitse  
en Nederlandse evaluatoren. De luchtverdedigingseenheid deed 
met 2 Patriot-vuureenheden, 1 commando-element en 1 logistiek 
deel mee aan de Tactical Firing Evaluation. 
Op Kreta is ook communicatiesysteem Compatriot II-systeem 
uitvoerig getest. 

Modificatie
De volgende schietserie op Kreta met de Patriot is in 2021. 
De 4 Patriot-systemen gaan eerst in etappes naar Amerika  
voor een modificatie. Ze worden op de hoogste standaard voor 
luchtverdediging gebracht. 

Tevreden
Commandant Task Force Patriot majoor Lennart Cornelisse is 
blij met wat de eenheid heeft laten zien. “Met de nodige 
beperkingen die de modificatie in het communicatiesysteem en 
de verlenging van de levensduur van het wapensysteem met zich 
meebrengt, voeren we toch met 2 wapensystemen de firing uit. 
De mensen hebben keihard gewerkt. Ik krijg ook een goed gevoel 
bij het Compatriot II-systeem, dat geeft vertrouwen.” 

De locatie op het Griekse eiland Kreta is al decennia een geliefde 
plek voor het oefenen met raketwapensystemen van land- en 
luchtmacht. Aangezien een raket in korte tijd enorme afstanden 
aflegt, is het goed het afvuren te beoefenen boven een rustig 
gedeelte van de Middellandse Zee. 

Cornelisse: “De eenheid heeft momenteel veel recent geplaatst 
personeel. De spanning van een echte lancering is niet te 
simuleren. Als je succesvol hiernaar toe werkt, geeft dat ver- 
trouwen in het systeem. Onze jonge onervaren militairen hebben 
hier maximaal kunnen profiteren van de kennis van onze ervaren 
militairen. Daarnaast krijgen wij als eenheid veel tips and tricks 
aangereikt van de evaluatoren.”

MET HET LANCEREN VAN 4 PATRIOT-RAKETTEN HEEFT DE TASK FORCE  

PATRIOT DE EVALUATIE OP KRETA AFGEROND. DAT GEBEURDE OP 3 EN  

4 OKTOBER 2018. DE EENHEID VAN HET DEFENSIE GRONDGEBONDEN  

LUCHTVERDEDIGINGS COMMANDO IS DOOR EEN INTERNATIONAAL GEZEL-

SCHAP VAN LUCHTVERDEDIGERS BEOORDEELD. OOK ZIJN NIEUWE  

SYSTEMEN GETEST WAARMEE DE EENHEID IN TECHNISCH OPZICHT  

EEN STAP VOORWAARTS ZET.

TEKST EN FOTO’S /// WWW.DEFENSIE.NL
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Updaten naar huidige stand
De 6 beste pantserhouwitsers zijn samen met industriële partner 
Krauss-Maffei Wegmann geselecteerd. Deze pantserhouwitsers 
worden inzet gereed gemaakt. Ze zijn namelijk meer dan 10 jaar 
geleden – vanwege bezuinigingen destijds – ongebruikt in de 
loods geplaatst en hebben in de tussentijd wel een aantal up-
dates gemist. Ook moeten ze een uitrustingspakket (zoals ver-
bindingsmiddelen) krijgen.

Extra vuursteun
De oprichting van de 4e Batterij binnen het VustCo is een eerste 
stap in het uitbreiden van de slagkracht, een concreet resultaat 
van de verhoging van het defensiebudget. Binnen deze eerste 
stap richt de landmacht ook een extra mortierpeloton 120mm 
op. De extra vuursteunmiddelen leveren vuursteun aan de briga-
des, KCT en Korps Mariniers.

Het VuursteunCommando bestaat uit de Vuursteunschool, het 
Artillerie SchietKamp en een operationele afdeling. De afdeling 
bestaat uit twee PzH batterijen, elk met 8 PzH’s, en een mortier-

batterij met 8 mortieren 120mm. Volgend jaar wordt de afdeling 
uitgebreid met een extra batterij PzH (met in eerste instantie 4 
PzH’s) en krijgt de mortierbatterij een extra peloton mortieren 
120mm (met 4 mortieren). Voor het aanvragen en leiden van vu-
ren maakt de afdeling gebruik van Fire Support teams en coördi-
natiecentra ingedeeld bij de gevechtseenheden van de brigades, 
het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers. 

TEKST EN FOTO’S /// SECTIE COMMUNICATIE STAF COMMANDO LANDSTRIJDKRACHTEN

IN OKTOBER ZIJN 6 PANTSERHOUWITSERS UIT HET DMO AFSTOTINGSCOM-
PLEX IN OUDE MOLEN GESELECTEERD. MET DEZE PANTSERHOUWITSERS 
BREIDT DE LANDMACHT OP TERMIJN HAAR SLAGKRACHT UIT. DE LAND-
MACHT RICHT NAMELIJK EEN 4E BATTERIJ OP BINNEN HET VUSTCO. 

VUURSTEUNCOMMANDO 
breidt uit met 

PANTSERHOUWITSERS

Nieuws van het Wapen
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In de eerste run van de CAX is de brigade ontplooid overeen- 
komstig de huidige sterkte en organisatie. In de tweede run is de 
brigade versterkt met die elementen waarvan in de eerste run 
was gebleken dat deze noodzakelijk waren om de Russische di-
visie tot staan te kunnen brengen. De oefening was gecombi-
neerd met TDG’s (tactical decision games) en academics (trek-
ken van lessons identified); in de avonduren werd een aparte 
bijeenkomst gehouden om met een tiental leidinggevenden de 
finale conclusies op te lijnen. In wezen waren er twee zaken van 
belang. Door de technologische ontwikkelingen is er een veran-
dering nodig van de bestaande doctrine. Daarnaast heeft de bri-
gade, wederom door de technologische ontwikkelingen en het 
hierop inspelen door Russische eenheden, een andere brigade 
structuur/organisatie nodig met een zwaartepunt op meer sen-
soren, meer vuursteun en meer/andersoortige eenheden. 

Lessons identified’: technologische ontwikkelingen 
en hun invloed op het gevechtsveld
In een breed en diep toegewezen vak/gebied zijn met name ook 

voor de verdediger adequate verbindingen randvoorwaardelijk 
voor een effectieve commandovoering (C2). Onbekwaamheid in 
offensieve en defensieve elektronische oorlogvoering (EOV), cy-
ber en het ontbreken van robuuste verbindingen/C2 vormden de 
eerste geleerde les. Wij kunnen alleen winnen als onze verbindin-
gen meervoudig en robuust zijn uitgevoerd en als we over meer 
EOV- en cybercapaciteiten kunnen beschikken. 

Als het gebied waarin wordt opgetreden beduidend groter wordt 
dan in de periode van de Koude Oorlog en de snelheid van com-
mandovoering mede daardoor veel hoger moet zijn, dan zal onze 
C2 digitaal en met artificiële intelligentie ondersteund moeten 
gaan worden. Sensoren gaan voor een belangrijk deel de uit-
komst van het gevecht bepalen. De landmacht zal moeten groei-
en, eerst naar sensoren die hun informatie specifiek leveren aan 
compagnieën, bataljons, brigades, inlichtingenorganen en vuur-
steuneenheden. Vervolgens moeten wij evolueren naar een vuur-
steunorganisatie die met een robuuste sensor tot shooter link 
binnen drie minuten het vuur op het doel kan hebben. En uitein-

TEKST EN FOTO’S /// BGEN B.D. R. VERMEULEN, VOORZITTER NOV (OVERGENOMEN UIT CARRÉ DD)

DE 43STE BRIGADE HEEFT IN JULI JL. EEN COMPUTER ONDERSTEUNDE  
OEFENING, EEN ZOGENAAMDE CAX (COMPUTER ASSISTED EXERCISE)  
GEHOUDEN WAARBIJ HET VERDEDIGEND GEVECHT WERD GEVOERD  
TEGEN EEN TECHNOLOGISCH GELIJKWAARDIGE ORGANIEKE RUSSISCHE 
DIVISIE. UITGANGSPUNT IS DAT EEN GEMECHANISEERDE BRIGADE IN  
STAAT MOET ZIJN EEN DRIEMAAL GROTERE TEGENSTANDER (LEES: EEN  
DIVISIE) IN EEN BREED EN DIEP VAK TOT STAAN TE BRENGEN. IK MOCHT 
BIJ DE OEFENING AANWEZIG ZIJN EN OOK ACTIEF AAN DE DIVERSE  
DISCUSSIES DEELNEMEN. WAAR IK IN HET ARTIKEL “NAVO EXAMEN” IN 
DEZE CARRÉ VEEL MEER INGA OP DE ALGEMENE GEVOLGEN VOOR  
HET COMMANDO LANDSTRJIDKRACHTEN, ZOOM IK NU DIEPER IN EN  
PROBEER EEN BEELD TE SCHETSEN WAT ER WAAROM NODIG IS OM AAN  
DE EISEN VAN DE NAVO TE KUNNEN VOLDOEN. 
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delijk zal dit moeten leiden tot een hub waar alle sensorinforma-
tie samenkomt en van waaruit, afhankelijk van de eenheid, een 
op die specifieke eenheid toegespitst deel van de informatie 
wordt aangeleverd. Dit zal joint moeten worden aangelopen: ook 
met de luchtmacht met de JSF en de Reaper en mogelijk met de 
marine voor bijvoorbeeld de BMD-(ballistic missile defence) in-
formatie.

Het programma GrIT (Grensverleggende IT) gaat zorgen voor 
een nieuwe basis IT-infrastructuur. Dit is absoluut noodzakelijk 
om ook de operationele informatievoorziening te verbeteren, zo-
dat commandanten een adequaat omgevingsbeeld hebben en 
eenheden en wapensystemen goed kunnen worden aange-
stuurd. Het programma Foxtrot, waarmee de mobiele net-
werk-infrastructuur opnieuw wordt ingericht, is voor het optre-
den op brigadeniveau en lager cruciaal. De nieuwe IT-netwerken 
zijn ook bepalend voor de technische interoperabiliteit met 
bondgenoten en aan de realisatie dient de hoogste prioriteit te 
worden gegeven. 

Doctrinair komt er door enerzijds de opkomst van de sensoren 
en de gegarandeerde verbindingen en anderzijds door de impact 
van artilleriemunitie - ook tegen gepantserde en ingegraven doe-
len - een zwaartepunt bij de artillerie te liggen. Zowel in de deep-
, als in de close battle zal de inzet van vuursteunmiddelen de 

randvoorwaarde voor succes gaan vormen. Via een range aan 
sensoren zal de artillerie ook de vijandelijke EOV en luchtverde-
digingsmiddelen moeten aangrijpen om zo de voorwaarden te 
scheppen voor de inzet van luchtstrijdkrachten en met name ook 
voor onze helikopters. Manoeuvre-eenheden zullen moeten kun-
nen blijven bewegen. Zij zullen gespreid moeten optreden of be-
scherming moeten zoeken in steden of oorden. 

Uiteindelijk zullen zij de offensieve doorbraken moeten stoppen 
en de vijand, door de artillerie gesleten, moeten vernietigen. 
Hierbij zullen ook de Apaches een belangrijke rol kunnen spelen.

Zowel in de deep-, als in de 

close battle zal de inzet 

van vuursteunmiddelen 

de randvoorwaarde 

voor succes gaan vormen.
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Doctrinair zien wij ook het zwaartepunt gaan van eyes on target 
van mensen naar die van sensoren. Alleen dan kan ook een groot 
terrein voldoende worden afgedekt. Zoals gezegd, het slijten van 
de vijand is de taak van met name de artillerie. Het is nog niet 
duidelijk in hoeverre de JSF hier nog in kan bijdragen, zodra er 
van eigen luchtoverwicht geen sprake is. 

Sterke lijnen in het terrein maken, in samenwerking met een 
dicht net van sensoren, het aangrijpen van vijandelijke eenheden 
mogelijk. Manoeuvre-eenheden vernietigen doorgebroken vijan-
delijke eenheden primair in een beweeglijk gevecht en niet in 
statische opstellingen achter een hindernis. Om doorgebroken 
vijand te kunnen vertragen en te kanaliseren zijn verschietbare 
mijnen noodzakelijk.

Elke eenheid zal moeten blijven bewegen of camouflage moeten 
zoeken in oorden om vernietiging te voorkomen. Ook luchtver-
dedigingseenheden zullen zeer mobiel moeten worden. Er zal 
gekozen moeten worden voor een luchtverdedigingsscherm 
over het brigadevak of het uitrusten van eenheden met grote 
aantallen manpads (draagbare luchtverdedigingsmiddelen). 

Manoeuvre-eenheden moeten kunnen beschikken over tanks  
en pantserinfanterievoertuigen met 35-mm kanonnen (of mini-
maal gelijkwaardige wapensystemen) en mitrailleurs, maar ook 
met grote aantallen anti-tankmiddelen, zowel draagbaar als 
voertuig gebonden. Voertuigen die bovendien voorzien zijn van 
actieve (radar- en akoestisch geleide) en passieve bescher-
mingsmiddelen.

Benodigde eenheden
Wanneer we de hierboven beschreven, voor het voeren van het 
gevecht noodzakelijke middelen vertalen naar eenheden, ont-
staat de volgende lijst met aanvullingen: Een met diverse senso-
ren versterkt “verkenningsbataljon” om de Deep battle door de 
artillerie zo goed mogelijk te kunnen voeren. Deze eenheid zou 
wel eens totaal anders van samenstelling kunnen zijn dan tot nu 
toe gebruikelijk. Vier manoeuvreeenheden bestaande uit een mix 
van tanks en gemechaniseerde infanterie. Een mobiele luchtver-
dedigings-eenheid. Een EOV-compagnie. En met name meerde-
re afdelingen artillerie om zowel de deep als de close battle te 
kunnen voeren. Deze zullen moeten bestaan uit pantserhouwit-
sers en raketartillerie. T.a.v. de munitie moet kunnen worden be-
schikt over precisie-munitie, verschietbare mijnen en ’ouderwet-
se munitie’ om oppervlakte vuren te kunnen afgeven. 

Om het beweeglijke gevecht te kunnen voeren, zullen de briga-
des weer logistiek zelfstandig moeten worden en ook de logistie-
ke steun zal op een aantal gebieden anders dan voorheen moe-
ten worden uitgevoerd. De militair leeft op gevechtsrantsoenen 
en water wordt lokaal betrokken of m.b.v. tabletten gezuiverd. 
Hier worden in mijn beleving geen specifieke middelen meer 
voor ingezet. 

Voor geneeskundige hulp zal op bestaande infrastructuur moe-
ten worden teruggevallen. De dynamiek van het gevecht is zo 
hoog dat hier niet anders in kan worden voorzien. Maar dit as-
pect zou in oefeningen moeten worden beëxperimenteerd om 
conclusies te kunnen trekken. Bovendien gebiedt de eerlijkheid 
te vragen om de haalbaarheid van de huidige normen te beproe-

ven. Vooral de opvoer van munitie, en specifiek van artilleriemu-
nitie, wordt het grote knelpunt voor de logistiek. Deze munitie zal 
zoveel mogelijk ‘op de wielen’ moeten blijven. Door de hoge be-
weeglijkheid wordt de aanvoer van voldoende brandstof het vol-
gende op te lossen knelpunt. In dit beweeglijke gevecht is het 
repareren tijdens de vijandelijkheden maar beperkt mogelijk. 
Nieuwe voertuigen moeten hierop mede worden geselecteerd. 
Het vervangen van motoren bijvoorbeeld moet in zeer korte tijd 
mogelijk zijn.

Ten slotte
De lessons identified uit o.a. deze oefening (eindnoot 1), de lite-
ratuur over de gevechten in Oekraïne, maar ook de simulaties 
door Rand Corporation laten een eenduidig beeld zien: een Rus-
sische divisie kan in een breed en diep vak alleen gestopt wor-
den als aan bovenstaande voorwaarden van beschikbare syste-
men en eenheden wordt voldaan. Nederland levert drie brigades. 
Alle drie de brigades zullen over middelen op het gebied van 
EOV, robuuste verbindingen, sensoren, artillerie, luchtverdedi-
ging, alsmede over voldoende tanks (en Apaches), gemechani-
seerde infanterie en logistiek moeten kunnen beschikken. An-
ders zijn zij geen partij voor de tegenstander.

De luchtmobiele brigade kan als reserve in het toegewezen vak 
optreden om een vijandelijke doorbraak te stoppen. Maar dan 
zal zij in een stedelijk omgeving moeten worden ingezet. Indien 
de brigade in de gehele breedte en diepte van het vak ingezet 
moet kunnen worden, dan zal zij tenminste over gepantserde 
voertuigen moeten beschikken zoals de Boxer met actieve be-
schermingsmiddelen. Anders is de brigade een sitting duck die 
in het gevecht door de beperkte beweeglijkheid (na luchtmobiele 
inzet) en onvoldoende bescherming wordt weggevaagd.

In het artikel ‘NAVO-examen’ heb ik vermeld wat de conclusies 
zijn van de NAVO over de capabilities van de Nederlandse krijs-
macht en dan met name van het Commando Landstrijdkrachten. 
De oefening Deep Strike is voor mij de harde bevestiging van die 
conclusies. 

Wanneer gaan wij dit oplossen?

Eindnoot 1
Zie ook de verslagen van de oefening ‘Bison Drawsko’ van 43 
Mechbrig in Carré 4-2017 en van de oefening ‘Glück ab!’ van 11 
AMB in Carré 6-2017.

Zoals gezegd, het slijten 

van de vijand is de taak 

van met name de artillerie.
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Naast het oogmerk had de oefening, gehouden in de Command 
& Staff Trainer (CST) op de Bernhard kazerne te Amersfoort, nog 
een belangrijk doel. Namelijk het verdiepen van de inzichten uit 
de Field Training Exercise Bison Drawsko 2017 en hoe de ge-
identificeerde capability gaps te repareren. Voorafgaand aan de 
oefening werden voor vakinhoudelijke verdieping zogenaamde 
academics georganiseerd op thema’s zoals: Joint Fire Support, 
Air en Cyber. Dit leverde al de nodige inzichten op en tijdens de 
oefening vond verdere analyse hiervan plaats. Workshops tij-
dens de oefening gingen in op diverse aan de oefening gerela-
teerde thema’s zoals bijv. CBRN en logistiek. Een gemengd De-
fensiepubliek bediscussieerde op interactieve wijze de 
gepresenteerde voorlopige inzichten tijdens een afsluitende VIP-
dag op 12 juli.

Dreiging
De oefening ging uit van een realistisch “artikel 5 scenario” 
(grootschalig conflict) met Litouwen als gevechtsveld en tegen 
een (gelijkwaardige) tegenstander die “gemodelleerd” was con-
form de Russische Motorised Rifle Brigade. Deze tegenstander 
bestaat uit vier brigades, op alle niveaus voorzien van vuursteun 
en sensoren, om de doctrine ”Fires enables Manoeuvre” uit te 
kunnen voeren. Deze opponent beschikt ook over een hoog-
waardige luchtmacht, waardoor eigen Airpower prioriteit moet 
geven aan het bevechten van het luchtoverwicht. Dit heeft als 
gevolg dat, zeker initieel, weinig capaciteit beschikbaar is voor 
Close Air Support (CAS) en Air Interdiction (AI).

Opzet oefening en eigen middelen
Tijdens de oefening is twee keer een brigade scenario gedraaid 

in de CST. De eerste keer een “as is run”, op basis van (groten-
deels) de huidige organisatie, concepten en doctrine. De afde-
ling artillerie in directe steun (DS) aan de brigade, conform de 
huidige organisatie bestaand, te weten: De Hoofdkwartierbatterij 
(HKBt), twee pantserhouwitser (PzH) batterijen en een zware 
120mm mortierbatterij (noodgedwongen ingezet als beveili-
gingselement), aangevuld met drie Wapenlocatieradars ANT-
PQ-36 van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings-
commando (DGLC).

In de tweede “enhanced run” was een sprong in de tijd gemaakt 
en de brigade versterkt met onder andere een vierde gevechts-
bataljon en een verkenningsbataljon. 
In deze run beschikt de afdeling over de HKBt, drie PzH-batterij-
en, een High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) batterij 
en een doelopsporingsbatterij met Multi Missie Radar (MRR), 
onbemande vliegtuigen en akoestische sensoren. Qua munitie 
beschikt de afdeling naast de Excalibur (50 km, precision), over 
Assegai projectielen (40 km, near precision) en Sensor Fused 

TEKST EN FOTO’S /// COMMANDANT AFDELING ARTILLERIE, LKOL R (RIENK) SIJBRANDI MA EN PLAATSVERVANGEND 

COMMANDANT AFDELING ARTILLERIE, MAJ RFD (REIN) VAN DER WERF

BEGIN JULI 2018 VOND DE CONCEPT DEVELOPMENT & EXPERIMENTATION 
(CD&E) OEFENING DEEP STRIKE VAN 43 GEMECHANISEERDE BRIGADE (43 
MECHBRIG) PLAATS. HET OOGMERK VAN COMMANDANT 43 MECHBRIG,  
BRIGADEGENERAAL SWILLENS, WAS OM HET BRIGADEHOOFDKWARTIER 
EN DE SUBEENHEDEN TE TRAINEN IN DEFENSIEVE OPERATIES, INBE- 
GREPEN OFFENSIEVE ACTIES.

“ ARTILLERY IS AN ARM 
EQUALLY FORMIDABLE 

BOTH IN THE OFFENSIVE 
AND DEFENSIVE ”

Antoine-Henri Jomini, The Art of War 1838
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Munition (SFM) tegen (mobiele) gepantserde doelen. De HI-
MARS verschiet precisieraketten (80km) en antitankmijnen 
(SCATMINES). 

Opzet oefening voor de afdeling artillerie
Zowel in de planning als tijdens de uitvoering is de afdeling artil-
lerie volledig geïntegreerd in de brigade. Onze focus lag vooral 
bij de diepe operatie en de grondwapensysteembestrijding. De 
Afdelingscommandant, de S3 (operatiën) en S2 (gevechtsinlich-
tingen) participeerden actief in de brigade besluitvorming.  
Samen met de collega specialisten van het brigade Joint Fire 
Support Coordination Center (JFSCC), werd, op basis van het 
oogmerk van de brigadecommandant, het plan voor de vuur-
steun (Concept of Fires) en (bijvoorbeeld) de Effect Guidance 
Matrix(EGM) ontwikkeld. Voor extra trainingsrendement werd 
niet alleen een Lower Control (LOCON) uitgebracht, maar parti-
cipeerde het gehele afdelingshoofdkwartier, inbegrepen het ont-
plooien van de Forward Command Post (FCP). 

Uitvoering oefening
In de “as is run” bleek het vuursteunsysteem vooral kwetsbaar 
voor Elektronische Oorlogsvoering (EOV). Doordat (nagenoeg) 
geen communicatie mogelijk was, bleef het FDC grotendeels 
verstoken van doelinformatie en moest toezien dat de eigen 
vuurkracht grotendeels ongebruikt bleef. De doelinformatie die 
doorkwam, bleek verouderd en daardoor onbruikbaar. Door het 
beheersen van het Electromagnetic Spectrum (EMS), een over-
weldigende diepe operatie, met diepe vuren en een luchtlan-
dingsoperatie in ons achtergebied, wist de tegenstander ons 
snel en adequaat uit te manoeuvreren. 
In de “enhanced run” daarentegen beschikte de brigade over 
een EOV bestendig C4I Battlefield Management System (BMS), 
voldoende bestrijdingsmiddelen en sensoren. In de brigade Tac-
tical Operations Centre (TOC) was nu een “Sensor Ops” inge-
richt. Dit maakte een snelle “kill chain” (< 5 min) mogelijk. Met de 
combinatie van een robuust en stabiel C4I-systeem, voldoende 
(diepe) sensoren en lange dracht wapenplatformen werd een ef-

fectieve diepe operatie uitgevoerd. Al in de eerste fase van het 
gevecht werden veel High Pay-off Targets (HPTs) uitgeschakeld. 
Ook het in de diepte inzetten van SCATMINES (FIX), onmiddellijk 
gevolgd door SFM uitwerkingsvuur (STRIKE) bleek een uiterst 
effectieve combinatie. Ontdaan van zijn kritische middelen, zoals 
artillerie, commando-elementen en brugslagmaterieel, werd de 
tegenstander een “te behappen prooi” voor onze eigen gevecht-
seenheden.

Observaties
Ondanks dat focus van Deep Strike minder op de diepe operatie 
lag dan de naam suggereert, zijn waardevolle lessen geïdentifi-
ceerd en genereerde de oefening hoogwaardige trainingswaarde 
voor het personeel van de FCP:

•  Een goede vuurplanning is belangrijk om de altijd schaarse 
middelen effectief en met juiste prioritering in te zetten. De 
vuurplanning is het resultaat van nauw overleg tussen de ma-
noeuvrecommandant en de genieadviseur (afstemming ma-
noeuvre, hindernissen en vuursteun). 

Wapenlocatieradar ANTPQ-36

Internationale Samenwerking

Raketartillerie Himars
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 Op basis van het getotaliseerde brigadevuurplan worden zo-
veel mogelijk vuursteunwensen op het juiste moment, op de 
juiste locatie en met het juiste effect afgegeven. In de praktijk 
blijkt vaak dat er onvoldoende tijd en aandacht is voor een 
goede vuurplanning. Tijdens de uitvoering leidt dit tot overbe-
lasting, dan wel suboptimalisatie van het vuursteunsysteem.

•  De afdeling artillerie dient over voldoende capaciteit te be-
schikken om gelijktijdig en effectief in de diepte te slaan, het 
nabijgevecht te versterken en het achtergebied te bescher-
men. Als vuistregel geldt; per bataljonstaakgroep een ge-
vechtsbatterij, zonder dat dit een bevelsverhouding impli-
ceert. Immers, centrale aansturing geeft de brigadecom- 
mandant vrijheid van handelen en de mogelijkheid het initia-
tief te verkrijgen, te behouden of te vergroten. In de praktijk 
betekent dit, in het gehele operationele raamwerk van diepe, 
nabije en achtergebiedsoperaties, het creëren en het snel ver-
leggen van zwaartepunten (massed fires).

•  Tijdens de uitvoering bleek er onduidelijkheid over wie de toe-
wijzing van artillerievuur bepaald. Prioritering van de te be-
strijden doelen vindt in het FDC van de afdeling op de volgen-
de wijze plaats: Wel of niet op de EGM, wel of niet in het 
vuursteunzwaartepunt en wel of niet in het manoeuvrezwaar-
tepunt? Deze prioriteiten zijn vastgelegd in het brigade opera-
tiebevel. Dit proces moet in een toekomstige versie het digita-
le vuurleidingssysteem AFSIS grotendeels geautomatiseerd 
worden, waarbij de rol van de vuurleiders van bedienaar naar 
‘monitor’ verschuift. Dit verhoogt de snelheid van afhandeling 
en verbeterd de veiligheid.

•  Kennis en procedures over inzet van gevechtshelikopters 
door een gemechaniseerde brigade in een grootschalig con-
flict dienen verder ontwikkeld te worden. Nu werden deze as-
sets vooral “piecemeal” en reactief ingezet.

•  Tijdens de oefening was er onduidelijkheid over het (juridisch) 
geoorloofd gebruik van vuursteun in het campagnethema 
Combat. Voorbeelden hiervan zijn: Wanneer wordt een be-
heersend terreindeel een legitiem doel, is positieve doeliden-
tificatie altijd noodzakelijk en mogen de wapensystemen van 
coalitiepartners altijd in ons gebied worden ingezet?

Conclusies
Deep Strike toont opnieuw aan dat een moderne en robuuste 
grondgebonden vuursteun component randvoorwaardelijk is 
voor missiesucces. Dit brigade vuursteunsysteem moet bestaan 
uit een complementair systeem van lange dracht shooters (mor-
tieren, kanon- en raketsystemen) en sensoren, verbonden met 
een interoperabel, EOV-bestendig en robuust C4I systeem, dat 
snel de sensor-to-shooter loop (< 5 min) sluit. 
Met moderne munitiesoorten verschuift het traditionele effect 
van “onderdrukken en neutraliseren” naar “vernietigen en vernie-
len”. Het munitieverbruik blijft onveranderd hoog. Voldoende 
voorraad en gegarandeerde logistieke opvoer moet ervoor zor-
gen dat het vuursteunsysteem gevoed blijft. 

Aanbevelingen
Brigades moeten vaker oefeningen in het campagnethema Com-
bat uitvoeren. De vorm (FTX, CAX of TOZT) is van minder belang, 

zolang het hele operationeel raamwerk maar aan bod komt. 

De doctrine in het campagnethema Combat moet niet alleen bij 
iedereen beter bekend zijn maar ook adaptief zijn aan (toekom-
stige) middelen en inzichten. Een voorbeeld hiervan is het effec-
tieve gebruik van gevechtshelikopters in het gemechaniseerde 
gevecht. De vuursteun is als geen ander afhankelijk van een 
goed communicatiesysteem; “No comms no bombs”. De ernsti-
ge EMS dreiging moet worden aangepakt, zowel procedureel, 
wat te doen bij lost comms, passief als actief. Ons C4I systeem 
moet dan ook robuust, toegankelijk, redundant en stabiel wor-
den. Het vuurleidingssysteem moet evolueren van “man in the 
loop” naar “man on the loop”. Voor een effectieve “kill chain” is 
het borgen van de sensor ops in de brigade current cel rand-
voorwaardelijk. 

Ook bij operaties in het campagnethema Combat blijft het juri-
disch kader voor het gebruik van vuursteun een belangrijke ge-
geven. Dit dient verder uitgediept te worden. Hoe eerder de te-
genstander aangegrepen kan worden, hoe meer kans op 
missiesucces. Hiervoor is ook raketartillerie noodzakelijk. De in 
de diepte gecombineerde inzet van verschillende vuursteunsys-
temen levert synergetische effecten op. Een goed voorbeeld 
hiervan is het stilzetten (FIX) van een vijandelijke eenheid met 
raket verschoten antitank mijnen en het vervolgens vernietigen 
(STRIKE) met antitankmunitie. 

Hoewel de logistiek in deze oefening niet is geoefend blijft aan-
dacht voor voldoende voorraden en logistiek opvoer nood- 
zakelijk, zeker gezien het munitieverbruik tot 250 schoten per 
vuurmond per dag.

Apaches op het gevechtsveld
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TEKST EN FOTO’S /// LKOL ANDRÉ DE KRUIS

VAN 5 SEPTEMBER T/M 31 NOVEMBER 2018 VOND DE NATO OEFENING  
TRIDENT JUNCTURE 2018 (TRJE18) IN NOORWEGEN PLAATS. HET DOEL VAN 
DE OEFENING WAS HET BEOEFENEN VAN DE NRF VJTF IN MULTINATIO- 
NALE JOINT OPERATIES IN HET HOGERE GEWELD SPECTRUM. IN EEN  
NATO ART. 5 SCENARIO LAG DE NADRUK OP HET BEOEFENEN VAN HET  
VERDEDIGEN VAN HET NOORD OOSTELIJK GEBIED VAN DE ALLIANTIE. 
TRJE18 WAS DE EERSTE OEFENING VAN DEZE OMVANG SINDS HET BEËIN- 
DIGEN VAN DE KOUDE OORLOG. GETRAIND WERDEN EENHEDEN VAN 
STAND-UP, ACTUELE EN STAND-DOWN VJTF VAN LCC, ACC EN MCC. HET  
LCC BESTOND UIT HQ LCC (1GNC), LCC EENHEDEN (OA (US)HIMARS BN  
EN 12(US)CAB), ITA BDE, UK BDE EN DEU BDE. TOTAAL NAMEN AAN DE  
OEFENING ROND DE 50.000 SOLDATEN, 150 VLIEGTUIGEN/HELIKOPTERS,  
70 SCHEPEN EN MEER DAN 10.000 VOERTUIGEN DEEL.
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Het gros van de deelname van het CLAS bevindt zich in de Duit-
se Brigade. Hiervoor is de  Panzerlehrbrigade 9 uit Munster de 
moeder eenheid, aangevuld met eenheden uit Noorwegen, 
Frankrijk, Luxenburg, Litouwen, Letland, België, Tsjechië en Ne-
derland. Deze DEU VJTF(L)2019 Bde was op het hoogtepunt in 
Noorwegen aanwezig met 6150 soldaten, 60 tanks, 90 pantser-
rups, 110 pantserwiel en 17 vuurmonden. 
De Nederlandse deelname bestond uit de NLD Battle Group 
(BG), geleverd vanuit 45Painfbat en de augmentees voor het bri-
gade hoofdkwartier (HK). Zelf ben ik tijdens de VJTF19 augmen-
tee in het brigade Joint Fire Support Coordination Centre 
(JFSCC) als officier plannen. Dit JFSCC was deze oefening ge-
baseerd op ‘extended day’ en bestond uit 22 personen: C2/
plans 5, TACCP 5, Ground Based Fires 5, Air Ops 5, Heli Ops 2. 
Normaal gesproken moet het JFSCC 24/7 kunnen opereren en 
bestaat dan uit ongeveer 40 personen.

Helaas mocht de Nederlandse PzH batterij (Afdeling Bbt), als ge-
volg van de momenteel bestaande beperkingen in logistieke on-
dersteunende capaciteit, niet deelnemen. De eenheden van de 
Duitse Brigade verbleven op een tentenkamp te Rødsmoen, on-
geveer 15 km noord van Rena, welk van alle gemakken voorzien 
was. Klein detail hierbij is dat zes maanden geleden op deze 
plaats te Rødsmoen nog een dennenbos stond en dit na de oe-
fening weer herstelt moet worden.

TRJE18 kan grof in vijf delen, welke elkaar deels overlappen, 
opgedeeld worden. Vanaf 5 september deployment en opbouw, 
15 t/m 29 oktober Combat Enhancement & Force Intergration 
Training (CET/FIT), 31 oktober t/m 8 november LIVEX, 9 t/m 17 
november CPX en t/m 31 november de redeployment.
Tijdens de CET/FIT periode kregen de aanwezige eenheden op 
en rond het oefenterrein Rena de gelegenheid om diverse TTPs 
(niveau I t/m Va) te trainen. Zo werd bijvoorbeeld geschoten met 
KKW en hoofdwapensystemen, maar werden ook de FOn een 
aantal dagen getraind met LFX door het MN ArtyBn en de TACPn 
met LFX CAS. Naast koudweer training (persoonlijk en rijden) 

TACP1 Duitse Brigade

LCC gevechtsveld
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was er tevens de gelegenheid om een rivierovergang met de 
Duitse genie en helikopter training te doen.

De LIVEX werd gehouden in ops-boxen. Iedere brigade had zijn 
eigen ops-box en zijn eigen ‘vijandelijke’ brigade. In totaal kwa-
men dus tijdens de LIVEX zes brigades op de mat. 
Onze ops-box lag 100 km noord van Rødsmoen en was onge-
veer 50 bij 150 km. De vijand werd vormgegeven door een 
Zweedse brigade met een MechInfbat, een MotInfbat, een batte-
rij 155mm Archers en de nodige overige CS/CSS eenheden. Tij-
dens de LIVEX werd eerst vier dagen vertraagd door de Noorse 
en Franse BGn om vervolgens over te gaan in de tegen aanval 
door de Duitse en Nederlandse BGn. Om tijdens het ‘vechten’ er 
voor zorg te dragen dat er ook resultaten zichtbaar werden, was 
er een grote ‘umpire’ organisatie opgezet. Deze ‘umpire’ organi-
satie bevond zich op ieder niveau en was o.a. uitgerust met si-
mulatie-middelen. Zo werd ook vuursteun nagebootst.

De CPX werd gehouden in Stavanger en was de NATO CERTI-
FEX voor 1GNC als LCC HK. De Duitse Brigade leverde voor 
deze CPX een LOCON, waar ik geen deel van uitmaakte.

Tijdens de gehele oefening was het HK van de brigade operatio-
neel. Gedurende de CET/FIT periode werden onder leiding van 
de G5 de planningen voor de vertraging en tegenaanval gedaan. 
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Deze planning werd niet met het NATO OPP gedaan, maar met 
het Duitse OPP. Dit Duitse planningsproces is gebaseerd op 
snelheid en lijkt erg op wat wij het commandant gedreven OPP 
noemen. Voor veel niet Duitse planners was dit OPP even  
wennen, omdat velen alleen het uitgebreide staf gedreven OPP 
kennen. Jammer genoeg waren er tijdens de LIVEX voor ons 
geen HIMARS en MCC eenheden beschikbaar, iets wat de briga-
de Deep Ops niet ten goede kwam. Wel hadden we de beschik-
king over Apaches / Fixed Wing CAS en konden dus invulling 
aan joint planning geven. De planning eindigde in een geschre-
ven bevel. Voor het schrijven van dit bevel werd het Duitse 
Führungsunterstützung Informations System Heer (FISH) ge-
bruikt. 

Voor mij een zeer makkelijk te gebruiken programma, waarin alle 
experts van het JFSCC eenvoudig hun eigen paragrafen voor de 
bijlage II konden schrijven en invoegen. Het nadeel van gelijktij-

dig CET/FIT en LIVEX planningsproces kwam echter al snel naar 
voren toen de brigade commandant besloot geen bevelsuitgiftes 
aan zijn ondercommandanten te doen. Het bij elkaar krijgen van 
alle BG vuursteun coördinatoren bleek een onmogelijke opgave, 
omdat deze in het kader van de CET/FIT binnen de BGn andere 
taken hadden. Uiteindelijk bleek dat de Duitse gedetailleerdheid, 
de bijlage II van de vertraging besloeg 27 bladzijdes en liet zich 
lezen als een zelfstandig bevel, nu een voordeel was. 

Gedurende de LIVEX werd de planning voor de CPX gedaan. 
Aangezien de CPX computer ondersteund werd, konden alle 
eenheden van LCC, ACC en MCC gepland worden. Hierdoor 

kon en moest voor de CPX een echt JOINT plan, inclusief alle 
coördinatie maatregelen gemaakt worden. Dit was erg leuk om 
eens te doen en bijzonder leerzaam.
Tijdens de LIVEX streden onze BGs tegen de Zweedse brigade 
in de ops-box onder leiding van de brigade. De COM had beslo-
ten dit te doen vanuit zijn TACP1, ondersteund door een iets 
grotere TACP2 en de CP Main in Rødsmoen. Helaas bleek dat de 
ops-box dusdanig ver weg en het terrein dusdanig geaccentu-
eerd was, dat de verbindingen tussen TACPn en Main slechts 
met satelliet middelen goed mogelijk was. Hierdoor was goede 
gevechtsleiding alleen mogelijk vanuit de TACPn en was er nau-
welijks SA in CP Main. 

Dat hierdoor de leiding aan de JFS erg moeilijk, zo niet onmo- 
gelijk was, spreekt voor zich. Tevens viel de daadwerkelijke uit-
voering van de joint ondersteuning van de BGs, als gevolg van 
de weersomstandigheden, regelmatig uit. Hierdoor was er in het 

JFSCC tijdens de LIVEX wel genoeg tijd om over TTPs in het 
kader van het grootschalig conflict te discuteren. Wat hier  
wederom bij opviel is het feit dat met name de jongere collega’s 
moeite hebben om de peace keeping mindset los te laten. 
Discussies over wel/geen ‘eyes on target’, wel/geen legitiem 
doel en acceptabele ‘collateral damage’ bij het geven van vuur-
steun aan de BGs waren dan ook terugkerende onderwerpen.

Samenvattend was TRJE18, als eerste grote NATO oefening 
sinds einde koude oorlog, een zeer leerzame ervaring. Ik hoop 
dan ook dat dit soort oefeningen in de toekomst vaker gehou- 
den zullen worden, zodat wij militairen, met name op de  
hogere niveaus, onze JFS kennis in het grootschalig conflict  
op peil kunnen brengen en houden.

Vijandelijke 155mm Archer
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TEKST EN FOTO’S /// CAPT. HARRISON (BRANDON) MORGAN

IT’S AN EARLY SUMMER MORNING. ALL IS QUIET ON THE BATTLEFIELD  
JUST BEFORE THE BATTALION WILL RISE FOR THE NEXT DAY’S PREPARATI-
ON AND MOVEMENTS. SOLDIERS ON GUARD, SLEEPY-EYED AND NEARLY 
DOZING OFF HEAR A FAINT BUZZING SOUND, AND SUDDENLY, THEIR  
EYES SPRING WIDE OPEN, THEIR EARS ARE PERKED, AND ADRENALINE 
PUMPS WITH FULL FORCE THROUGHOUT THEIR BODIES. “DRONES!” ONE 
GUARD SHOUTS, AS THEY ALL DIVE FOR THE NEAREST COVER. IT’S  
TOO LATE. WITHIN MOMENTS, DOZENS OF ROCKETS COME SCREAMING 
DOWN FROM THE HEAVENS, RAINING A HAILSTORM OF HELL ON THE  
BATTALION’S POSITIONS. CLUSTER MUNITIONS BURST, STEEL SHREDDING 
MAN AND MACHINE BELOW. THERMOBARIC WARHEADS ERUPT WITH  
TERRIBLE CONCUSSION, THE OVERPRESSURE INSTANTLY KILLING THOSE 
WHO SOUGHT COMFORT IN THEIR ENCLOSED SHELTER. IN JUST THREE  
MINUTES, THE ENTIRE BATTALION LIES CRUSHED IN A SMOLDERING  
FLAME, DESTROYED BY A CONCENTRATED BARRAGE OF ROCKETS AND  
MISSILES FIRED THIRTY KILOMETERS AWAY.

Tactiek & Techniek
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This is not science fiction. It is the tale of a Ukrainian mechanized 
battalion in the Donbass, smashed to pieces by massed, 
long-range Russian rocket artillery. And from a US Army per-
spective, the most frightening aspect of this devastation is this: 
we do not equip or train our artillery forces to reap this kind of 
destruction. After years of counterinsurgency campaigns and 
stability operations in which minimizing collateral damage was—
importantly—our top priority, we now find ourselves wedded to 
the idea that precision fires that minimize risk of such collateral 
damage are the beginning and end of indirect support. This en-

during belief will spell disaster in future conflict against near-peer 
enemies who can, and will, put more rounds and rockets down-
range, in less time, and at greater range than we could ever hope 
to match, let alone surpass. Above all else, the Army must prio-
ritize the acquisition, training, and responsiveness of artillery to 
deliver massed fires at long range to destroy the enemy long 
before the maneuver force is required to close the distance and 
finish the fight.

From a numerical standpoint, the US Army fields one rocket ar-
tillery brigade within each corps. This translates to roughly one 
rocket artillery system for every four tube systems within the ac-
tive duty force. Recognizing the sheer power and superior range 
of these weapon systems, the Russian Army fielded three rocket 
systems for every four tubes in the Donbass. If this growing trend 
of Russian preference for rocket systems continues, the US 
Army could face a three-to-one numerical disadvantage in roc-
ket systems in any given fight. 

The US Army must consider acquisition and employment of in-
creased long-range rocket artillery systems when making decisi-
ons on how to grow the force. Gen. William T. Sherman famous 
quote — “A battery of field artillery is worth a thousand muskets” 
— is every more poignant given the devastation and range of 
today’s rocket artillery systems and munitions. In addition to in-
creasing rocket artillery quantity and capabilities, the Army must 
boost funding for the development of desperately needed im-
proved cannon artillery systems. 

The M109A7, currently in development as an upgrade to the A6 
model, represents a limited improvement, maintaining the same 
firing range of twenty-two kilometers, a firing rate of one round 
per minute, and no ability to conduct multiple-round, simultane-
ous impact fire missions. Our Army has accepted this reduced 
range in our cannon systems due to the significant advantages 
we have historically maintained in our Air Force’s ability to strike 
deep, unimpeded, into enemy territory. This air supremacy is no 
longer a guarantee in the intricate web of deadly Anti-Access / 
Area Denial weapon systems that will target our aircraft and car-
rier fleets out to a range of several hundred kilometers. 

The United States should look to build cannon artillery that can 
meet or surpass the German-made PZH 2000, an impressive 
system that can range up to thirty kilometers (unassisted), fire at 
a sustained rate of ten rounds per minute, and blast a target with 
five rounds simultaneously for devastating effects.

While the Army is fielding new initiatives to increase the range of 
our cannon, rocket, and missile systems, our institutional bias 
towards a superior maneuver force supported by limited precisi-
on fires will limit the our ability to maximize the training and em-
ployment of these weapon systems on the modern battlefield. 
The United States must significantly improve the training of artil-
lerymen to maximize their lethality on the battlefield. 

This must begin with an Army-wide acknowledgment of our cul-
tural biases, lauding the exploits of infantrymen in the close fight 
above the roles of all other combat soldiers (and I make this ar-
gument as an infantryman). Our collective memory of battlefield 
glory revolves around images of Pickett’s charge at Gettysburg, 

Tactiek & Techniek
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Tom Hanks’s portrayal of an infantry officer plunging through the 
torrent of machine gun fire on Omaha Beach, and Dick Winters 
— leader of an infantry band of brothers — parachuting into 
France while German anti-aircraft batteries light up the skies 
with deadly fire all around him. In each of these cases, the pre-
paratory artillery was either insufficient, inadequate, or non-exis-
tent, and thousands of infantrymen paid the price with their lives. 
The modern battlefield is becoming ever deadlier with an influx 
of highly advanced manned and unmanned combat platforms 
capable of targeting US forces at extended range. 

Choosing to employ a limited quantity of inferior artillery sys-
tems, and instead relying on the maneuver force to do the lion’s 
share of the hard work of combat at close range is a recipe for 
disaster. Instead, the US Army should focus on how tube and 
rocket artillery, integrated with the multi-domain, joint force, can 
mass the fires necessary to destroy the majority of enemy forces 
well before the infantry and armor close the distance to an ene-
my now incapable of direct-fire combat.

Finally, increasing the responsiveness of artillery will make the 
combined-arms force of the US Army much more lethal on the 
modern battlefield. Senior leaders must consider task organizing 
cannon artillery below the brigade level, allowing indirect fire as-
sets to provide direct support to infantry and armor battalions to 
achieve maximum responsiveness. Rocket artillery should be 
made available to division and brigade commanders for truly ef-
fective fires. While battalions utilize their cannon artillery to sup-
port their maneuver forces, brigades can shape the fight with 
their own rocket artillery dozens of kilometers from the battle-
field. 

Russia has already adopted this construct in the Donbass, whe-
re the dispersion of the battlefield, coupled with the need and 
opportunity for maximum destruction of enemy forces in the 
open, often necessitated this task organization. This is not new 
concept in American combined arms. Armored cavalry regi-
ments boasted this structure, with each maneuver battalion con-
taining an artillery battery in direct support, making them among 
the most lethal units in the Army — until the last such regiment 
was disbanded in 2011. 
Responsiveness will also be markedly improved through incre-
ased training in using UAV assets at the tactical level to locate, 

target, and observe fires. Commanders must be able to train in 
permissive training environments, where they are encouraged to 
assume risk and fly these systems with minimal range restricti-
ons and repercussions for damaged or lost systems.

The artillerymen of the US Army have served with tremendous 
valor from Bunker Hill to Baghdad and beyond. US artillery de-
monstrated exceptional firepower and precision in World War II, 
establishing the system of a forward observer, fire direction  
center, and batteries that could rapidly and accurately bring  
destruction on the enemy. 

As the battlefield becomes more deadly and more dispersed, the 
need for massed, well-trained, and responsive fires becomes 
ever more critical to victory. Boosting our artillery range, our  
ability to mass rounds on targets, and the responsiveness of  
our fires is an imperative if we wish to remain the pre-eminent 
army on the modern battlefield.
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The United States 
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improve the training 
of artillerymen to 

maximize their lethality 
on the battlefield. 
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Nieuws van het Wapen

Op vrijdag 24 augustus jl. was de Wapentraditieraad Artillerie 
(WTRA) bijeen voor een reguliere vergadering. 
De Wapenoudste, brigade-generaal R.J. (Rob) Jeulink maakte 
van de gelegenheid gebruik om vooraf aan de vergadering 
alsnog het horloge uit te reiken aan de Best Defender 2017.  
Wachtmeester L.B. (Linda) Tanck, Commandant Stingergroep bij 

DGLC ontving dit mooie cadeau voor haar prestatie in 2017 uit 
handen van de Wapenoudste in aanwezigheid van de voltallige 
WTRA en adjudant J.J. (Jacob) Tonnis Opleidingscoördinator  
bij DGLC. 
Na de felicitaties werd de korte bijeenkomst feestelijk afgesloten 
met taart en koffie.

TEKST /// MEVROUW A.M.J. (ANKE) DIJKHUIZEN   FOTO’S /// DE HEER T. (TOM) ZONNEBELD



Intensieve samenwerking van CLAS met Thales heeft in de afge-
lopen jaren geleid tot het project Multi Missie Radar (MMR). De 
MMR is een radar die technisch in staat is om tegelijkertijd raket-
ten, artillerie, mortieren (RAM),  RPAS en vliegtuigen te detecte-
ren. De bestaande samenwerking tussen het CZSK en Thales 
was voornamelijk geënt op maritieme radartoepassingen. 

Ruim tien jaar geleden ontstond het idee dat de radar ook voor 
het landoptreden toepasbaar zou kunnen zijn. De mogelijke 
schaalvergroting die met de samenwerking tussen de krijgs-
machtdelen zou ontstaan, werd door het CZSK gezien als een 
kans op een hoger  innovatiebudget.

In 2009 werd het OTCVust benaderd om mee te denken over een 
nieuw te ontwikkelen radar op basis van de bestaande marine 
radars. Initieel werd Thales met gezonde scepsis ontvangen op 
het Artillerie Schietkamp. De ervaren radar mensen van 101 Ar-
tostbt waren er van overtuigd dat Thales niet in staat zou zijn om 
een marine radar aan te passen voor het gebruik op land. Zo was 
de ervaring bij de operationele inzet op Mount Igman in Bosnië 
dat de wapenlocatieradar (WLR) veel foute meldingen genereer-
de door ricocherende kogels en vreugdevuren. 

Tijdens de operationele inzet in Irak bleken de hitte en het stof 
funest te zijn voor de WLR. De specialisten van Thales hebben 
daarna de artilleristen eerst uitgenodigd in Hengelo om te de-
monsteren hoe ver ze waren met een nieuwe radartechnologie 
die goed zou kunnen functioneren in de complexe omgeving  
van het landoptreden. De interesse was gewekt...

Na de aanvankelijk terughoudende opstelling ontstond  een uit-
stekende  samenwerking die tot diverse testen en het nationaal 
technologie projecten (NTP) leidden om gezamenlijk een proto-
type te ontwikkelen. De lessons learned uit de missies werden 
geïmplementeerd en toegepast in het prototype van de MMR. Zo 
werden op het ASK de vreugdevuren met klein kaliber wapens 
nagebootst en werd er getest met 122mm raketten in Slowakije. 

Diverse ideeën over stoffiltering om uitspoelen van stoffilters te 
voorkomen werden. Na het opheffen van 101 Artostbt nam het 
nieuw opgerichte DGLC de samenwerking met Thales over.  
Dit leidde tot testen in diverse oefeningen om het gebruik van  
de radar te beproeven voor air defence toepassingen. Ook  
werden er in dit kader diverse  testen gedaan om mini RPAS te 
kunnen detecteren.

TEKST EN FOTO’S /// MAJ HENK TE KULVE

VANAF HET BEGIN VAN DE JAREN 80 BESCHIKTE HET CLAS OVER RADARS 
DIE ALS HOOFDTAAK HET OPSPOREN VAN GRONDWAPENSYSTEMEN VAN 
DE TEGENSTANDER HADDEN. DOOR DE BALLISTISCHE BAAN VAN HET  
PROJECTIEL TERUG TE REKENEN NAAR HET PUNT VAN OORSPRONG  
KON DE GRONDGEBONDEN VUURSTEUN DIRECT REAGEREN MET EEN  
UITWERKINGSVUUR (COUNTER BATTERY FIRES). DEZE RADAR BETROF  
DE WAPENLOCATIE RADAR ANTPQ-36 (WLR) DIE EEN BELANGRIJKE  
ROL HEEFT GESPEELT IN O.A. DE MISSIES IN IRAK EN BOSNIË.

HOE IN NAUWE SAMENWERKING 
TUSSEN DEFENSIE EN INDUSTRIE EEN 

INNOVATIEF PRODUCT TOT STAND KWAM
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Dat dit innovatieprogramma succesvol is komt door de uit- 
stekende samenwerking van het VustCo en DGLC met Thales.  
Ondanks het gegeven dat het landdomein binnen de firma  
Thales vooral de verantwoordelijkheid is van de Franse Divisie 
van Thales heeft Thales Nederland in Hengelo een radar ont- 
wikkeld met een opsporingscapaciteit die zowel in het land- 
domein domein als in het maritieme toepasbaar is. 
Het succes van het project is niet alleen te danken aan de  
samenwerking. Thales Hengelo heeft een technologische voor-
sprong op de concurrenten waardoor het ook mogelijk was om 
deze compacte radar te maken die in staat is gebleken om zo 
goed te detecteren. Het is een radar geworden die uitstekend 
past in het huidige optreden van de vuursteun en van de air  
defence.

Naar verwachting wordt voor de jaarwisseling een contract  
getekend voor de aankoop van de MMR. In het project MMR is 
de aanschaf van negen radarsystemen voorzien. In de concept 
of operations van het VustCo wordt uitgegaan van zes MMR  
systemen om het optreden van de afdeling in een brigade te 

ondersteunen. De overige drie vinden hun plaats binnen DGLC. 
Met name in een combat scenario is deze radar een essentieel 
middel om de vuursteun van de tegenstander op te sporen. Dit 
maakt deze radar tevens tot een high play-off target voor de  
tegenstander. Door het toepassen van send and scoot principes 
kan deze mobiele radar buiten de bestrijdingscyclus van de  
opponent blijven.

Om de technologische voorsprong te behouden wordt de  
samenwerking met de industrie gecontinueerd. Door de op- 
gedane gebruikerservaring te koppelen aan de technologische 
ontwikkelingen bij de industrie ontstaat een synergie om de  
radar toekomst bestendig te houden.

Het is een radar 
geworden die uitstekend 

past in het huidige 
optreden van de vuursteun 

en van de air defence.



Om dit te faciliteren werd een radarplaat uit de geïntegreerde 
mast van een patrouilleschip “geleend” en tijdelijk in een zeecon-
tainer geplaatst en uitgebreid getest op het ASK. De resultaten 
waren zo veelbelovend dat meerdere vervolg studies zijn uitge-
voerd, onder meer voor het detecteren en classificeren van UAVs 
en het volgen van raketten. De laatste studie in deze serie om-
vatte vanaf 2016 het bouwen van een live demonstrator om zo 

alle (on)mogelijkheden van in de praktijk te kunnen beproeven, 
nu ook met een roterende antenne. RAPID-LD heeft aangetoond 
dat zowel het concept (single platform, hoog mobiel, voertuigon-
afhankelijk) als de radar prestaties (detecteren van een veelheid 
van verschillende kalibers en luchtdoelen) tegemoet komen aan 
de eisen die de huidige dreiging stelt.

Het uiteindelijke systeem concept is omvat in de Multi-Missie 
Radar (MMR). De MMR is uitermate geschikt voor Artillerie toe-
passingen, Air Defence en Air Surveillance toepassingen. De 
MMR is een hoogmobiel systeem, gebaseerd op de laatste Ac-
tive Electronically Scanning Array (AESA) radar technologie. Alle 
systeemelementen zijn op een standaard 20ft platform gemon-
teerd, dat met standaard ISO-corner verbindingen op iedere 
voertuig met dergelijke voorzieningen geplaatst kan worden.  
De radar is voorzien van een kleine duizend zenders/ontvangers 
waarmee elektronisch gestuurde radarbundels gemaakt worden 
die zowel roterende als starend het luchtruim kunnen aftasten. 
Alle gedetecteerde doelen worden automatisch gevolgd en 

Defensie-Industrie

TEKST EN FOTO’S /// WIM SCHUTTERT EN EVERT WOUDENBERG (THALES)

VANUIT PLATFORM NEDERLAND RADARLAND (DE ZOGENAAMDE GOUDEN 
DRIEHOEK TUSSEN HET MINISTERIE VAN DEFENSIE, KENNISINSTITUTEN 
EN INDUSTRIE) LOPEN ER SINDS 2002 EEN GROOT AANTAL IDEEËN EN  
STUDIES OM TE KOMEN TOT NIEUWE, TOONAANGEVENDE RADAR CON- 
CEPTEN EN SYSTEMEN VOOR LAND-, LUCHTMACHT EN MARINE TOEPAS- 
SINGEN. EEN VAN DEZE STUDIES, UITGEVOERD DOOR THALES IN NAUWE 
SAMENWERKING MET DEFENSIE, WAS RAPID (RAM PROJECTIEL DETECTIE). 
RAPID HAD ALS PRIMAIRE DOEL AAN TE TONEN DAT DE NIEUWSTE RADAR-
TECHNOLOGIE, ZOALS TOEGEPAST IN DE RADARSYSTEMEN VAN DE HOL-
LAND KLASSE, OOK BRUIKBAAR IS VOOR LANDTOEPASSINGEN. DOEL  
VAN DE RAPID STUDIE WAS AAN TE TONEN DAT DEZE NIEUWE GENERATIE 
VAN DIGITALE PHASED ARRAY RADAR SYSTEMEN ZEER GOED IN STAAT  
IS OM NAAST  LUCHTDOELEN OOK BALLISTISCHE DOELEN ZOALS  
MORTIER EN ARTILLERIE GRANATEN IN EEN REALISTISCHE OMGEVING 
WAAR TE NEMEN, INCLUSIEF AFSCHATTING VAN HET AFSCHIETPUNT  
EN HET INSLAGPUNT.

RAPID test opstelling
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voorzien van een classificatie (welk type doel). De resultaten 
(tracks) worden via de bedieneenheid doorgestuurd naar het ge-
relateerde commandovoeringssyteem (dat kan zowel voor  artil-
lerie als voor luchtverdediging zijn). Op de bedieneenheid kan 
het radarbeeld in zowel in 2D als semi-3D afgebeeld worden. 
Het systeem hoeft niet “vlak gesteld” te worden, de scheefstand 
t.o.v. het horizontale vlak wordt automatisch gemeten en ge-
compenseerd, de radarbundels worden automatisch recht op  
de horizon gelegd. Dit scheelt niet alleen gewicht maar ook veel 
tijd bij het instelling komen en uit stelling gaan. 

Via RAPID – Concept Development & Experimentation - is aan-
getoond dat een gezamenlijk aanpak de perfecte brug slaat  
tussen “operationeel willen en technisch kunnen”, niet alleen 
voor nu, maar ook voor de toekomst, dit laatste mede inge- 
geven door het software defined karakter van de MMR.

RAPID-LD opstelling in Zahorie - Slowakije

Semi-3D beeld op bedieneenheid

MMR op Sania voertuig (artist impression)
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EEN COLUMN VAN LKOL BD PIET IJNTEMA

EEN PARADIGMA IS EEN DENKSTELSEL (EEN INZICHT) DAT NIET ALLEEN 
STEVIG MOET ZIJN MAAR OOK OPEN EN FLEXIBEL. NA VERLOOP VAN TIJD 
DREIGT VERSTARRING EN VERWORDT HET TOT EEN DOGMA. DAN IS ER 
SPRAKE VAN EEN PARADOGMA. OMDAT IK AGILITY (FLEXIBILITEIT!)  
ESSENTIEEL VIND VOOR LOGISTICI, WIL IK DE LEZERS VAN DE MLM  
REGELMATIG CONFRONTEREN MET ANDERE INZICHTEN. NIET OM GELIJK 
TE KRIJGEN MAAR OM PARADOGMATA TE VOORKOMEN.

Hierna volgen een drietal bijdragen over fysieke distributie. Als eerste een column van een logistiekeling over het ontstaan 
van het concept FD. Daarna een reactie van de Afdelingscommandant lkol Rienk Sybrandi waarin hij betoogd dat FD weliswaar 
een aardig concept lijkt maar dat het voor logistieke grootverbruikers zoals de Artillerie misschien niet zo ideaal is. Hierna volgt 
dan weer een reactie van de oorspronkelijke auteur. Voorwaar een interessante discussie over een belangwekkend onderwerp.

Introductie Redactie

1
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Bezuinigingen: een collectief trauma dat de blik 
vertroebeld heeft ?
Vanaf het begin van mijn loopbaan bij Defensie heb ik de organi-
satie steeds kleiner zien worden. Jarenlang werd dit gezien als 
een positieve ontwikkeling. Kennelijk was er steeds minder re-
den om een aanzienlijk deel van het overheidsbudget te beste-
den aan een relatief duur instrument van macht. Als je weinig ri-
sico loopt of weinig te verliezen hebt, neem je geen allrisk 
verzekering maar neem je genoegen met een verzekering die de 
mogelijke kosten van wettelijke aansprakelijkheid dekt. Als je het 
energieverbruik van apparaten door technologie kunt terugdrin-
gen dan realiseer je daarmee een flinke bezuiniging. Het geld dat 
je daar mee bespaart, kun je dan aan andere bestemmingen uit-
geven. Is economisch handelen niet juist het alternatief aanwen-
den van schaarse middelen, een kwestie van zorgvuldig de juiste 
keuzes maken? 

Zijn bezuinigingen negatief omdat er minder financiële middelen 
ter beschikking staan dan gewenst of is het terugdringen van 
uitgaven het positieve gevolg van slimme beslissingen en/of het 
uitbuiten van technologische vooruitgang? Het valt niet te ont-
kennen dat de krijgsmacht de afgelopen decennia telkens weer 
geld heeft moeten inleveren en daardoor fors heeft moeten in-
grijpen op de personele en materiele organisatie. Maar het is on-
juist om te stellen dat elke reorganisatie het gevolg is geweest 
van bezuinigen. Afslanken kan en moet niet altijd als iets nega-
tiefs worden beschouwd. Met minder kun je soms meer berei-
ken. Er zijn ook voorbeelden waarin de krijgsmacht minder geld 
behoefde uit te geven dan voorheen ten gevolge van slimmere 
concepten die gebruik maakten van technologische ontwikkelin-
gen. Meer is niet altijd beter. 

Nu defensie weer wat meer financiële armslag lijkt te krijgen, vin-
den veel militairen het een prima moment om te repareren en 
daarna door te groeien. Ik deel de mening dat in het afgelopen 
decennium meer dan alleen nutteloos vet uit de organisatie is 
weggesneden. Repareren is dan een logische (re)actie. Maar la-
ten we dan wel beseffen dat we niet iets repareren dat de afge-
lopen periode van nut zou zijn geweest, maar waarvan het nut 
voor de toekomst niet is aangetoond. Laten we ons niet voorbe-
reiden op de vorige oorlog, maar juist op de mogelijk volgende 
oorlog die overigens koste wat koste voorkomen moet worden. 
Laten we ook geen nutteloos vet toevoegen aan de organisatie.

Nu ik de afgelopen periode weer wat dichter bij de organisatie 
heb vertoefd, is mij ook opgevallen dat diverse ‘kenners’ terug 
verlangen naar de tijd dat de eenheden van bataljonsgrootte nog 
over eigen bevoorradingspelotons en de brigades nog over ei-
gen bevoorradingscompagniën konden beschikken. Daarbij 
wordt al te vaak de stelling verkondigd dat het ‘wegsnijden’ van 
deze capaciteiten, en het fysieke distributieconcept dat daaraan 
ten grondslag lag het gevolg waren van een van die vermaledijde 
opgelegde bezuinigingen. Met klem en met recht (ik was nauw 
betrokken bij de ontwikkeling!) wil ik deze stelling verwerpen. Het 
fysieke distributieconcept is niet geboren vanwege een opgeleg-
de bezuiniging. De vervanging van de 4-tonner en de 10-tonner 
zijn aanleiding geweest om een studie te verrichten naar herij-
king van de bestaande bevoorradingsconcepten. De naderende 
beschikbaarheid van voertuigen waarmee dankzij het zgn. onaf-
hankelijke lastdragerconcept alle soorten goederen konden wor-

den vervoerd, was de trigger. Alle kenniscentra zijn daarbij in de 
vorm van zgn. distributieconferenties actief betrokken geweest. 
Op basis van het operationeel optreden en de eisen waaraan het 
nieuwe bevoorradingsconcept moest voldoen (gepresenteerd 
door de diverse kenniscentra) heeft het kenniscentrum van het 
OTCLOG in nauwe samenwerking met alle stakeholders1 een 
grondvorm ontwikkeld waarbij optimaal gebruik werd gemaakt 
van de technologische mogelijkheden die de nieuwe in te stro-
men voertuigen boden. Alleen al het gegeven dat 4-tonners en 
10-tonners zouden worden vervangen door een voertuig dat een 
standaard container kon vervoeren en soms ook kon opnemen 
en afzetten, had tot gevolg dat bij een gelijkblijvende transport-
behoefte het aantal benodigde voertuigen (en daarmee dus ook 
het aantal chauffeurs) kon afnemen. Als men dan beseft dat elk 
voertuig elke lading zou kunnen vervoeren, is het niet meer dan 
logisch dat ook hierdoor het aantal benodigde voertuigen (en 
daarmee dus ook het aantal chauffeurs) daalde. Uiteraard werd 
dit ‘bonuseffect’ omarmd door de toenmalige landmachtstaf. Er 
kon (dus níet: er moest) worden bezuinigd, waardoor er ruimte 
kwam voor andere investeringen dan wel uitbreiding van het ex-
ploitatiebudget.

Waarom dan toch gekozen voor die ‘rampzalige’ centralisatie 
van middelen? Lag hier dan een opgelegde bezuiniging aan ten 
grondslag? Neen! Tijdens de vele distributieconferenties werd 
door de stakeholders telkens gesteld dat de voertuigen van de 
bevoorradingspelotons voor het overgrote deel van de tijd niet 
werden ingezet en op de parkeerplaatsen ‘slechts’ (vaak zgn. 
cosmetisch) onderhoud genereerden. Bij daadwerkelijke inzet 
bleek, dat er dan altijd veel te weinig voertuigen waren. Centrali-
seren, waardoor op de juiste momenten en de juiste plaatsen 
zwaartepunten zouden kunnen worden gelegd, leek dan de bes-
te oplossing. Het verdwijnen van de bevoorradingscompagnie 
was niet meer dan een logisch gevolg. Feitelijk was deze een-
heid ‘slechts’ belast met het verkennen, inrichten en instandhou-
den van parkeerplaatsen2 waar de voertuigen van de bevoorra-
dingspelotons (die dus op verzoek van de stakeholders 
verdwenen) de voertuigen van het niveau boven de brigade kon-
den ontmoeten.

De invoering van het FD-concept was dus niet het gevolg van 
een opgelegde bezuiniging, maar realiseerde een bezuiniging, 
die uiteraard met enthousiasme werd ontvangen. 
Als het kenniscentrum OTCLOG op termijn het snode plan heeft 
om te adviseren de huidige generatie bevoorradingsvoertuigen 
deels te vervangen door autonome transportsystemen, dan 
neemt het aantal benodigde chauffeurs af en worden daarmee 
impliciet bezuinigingen gerealiseerd. Bezuiniging is dan niet het 
uitgangspunt! Het is een bonuseffect van het toepassen van 
technologische vooruitgang. Daar is niets mis mee. Ja er is veel 
kapot bezuinigd, maar laat het geen trauma worden en uw blik 
niet vertroebelen. 

1  Dit buzzword bestond overigens toen nog niet.
2  Deze werden verdeelplaatsen genoemd.
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Met belangstelling heb ik de column van Piet IJntema over  
het Fysieke Distributieconcept (FDC) gelezen. Ik ben het van  
harte eens met de schrijver dat technologische ontwikkelingen 
nieuwe mogelijkheden geven die tot nieuwe en slimmere  
operationele concepten leiden. Tot zover prima.
Bij de artillerie is de munitie zwaar in gewicht en groot in volume. 
Daarnaast wordt geografisch verspreid opgetreden.  

De benodigde logistieke capaciteit voor het munitiebevoorra-
dingssysteem is hierdoor groot en legt een permanente en  
significante claim op de Fysieke Distributiecapaciteit1.  
Als ‘grootverbruiker’ meen ik te mogen reageren op dit logistieke 
vraagstuk. In de column wordt niet diep ingegaan op de vraag 
waarom sommige kenners (in de column staan zij consequent 
tussen aanhalingstekens) terug willen naar het concept van ei-
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REACTIE OP COLUMN LKOL B.D. PIET IJNTEMA “PARADOGMATA”, MLM 18/3 DOOR LUITENANT-KOLONEL 

RIENK SIJBRANDI MA, COMMANDANT AFDELING ARTILLERIE

“AHA, U BENT DUS DE COMMANDANT VAN DE AFDELING ARTILLERIE. HEEFT 
U EVEN?” ZO WERD IK AANGESPROKEN DOOR EEN SERGEANT-MAJOOR  
VAN HET B&TCO TOEN IK HEM TIJDENS EEN SCHIETSERIE ’S NACHTS  
BIJ HET MUNITIECOMPLEX IN BERGEN TEGEN HET LIJF LIEP. “BIJ DE  
RETOURSTROOM VANDAAG VAN DE FLATRACKS MET PANTSER- 
HOUWITSERMUNITIE ONTBRAK VERPAKKINGSMATERIAAL EN ER ZATEN 
VUILNISZAKKEN BIJ!” IK MOMPELDE EEN ZWAK EXCUUS, MAAR REA- 
LISEERDE MIJ INEENS DE IRONIE VAN DEZE TERECHTWIJZING. “WEET  
U”, ANTWOORDDE IK; “VROEGER ZAT U BIJ MIJ IN DE AFDELING EN WAS  
DIT UW TAAK GEWEEST!”

2
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gen bevoorradingpelotons en -compagnieën? Is het omdat deze 
mastodonten terugverlangen naar ‘toen alles beter was’, of  
hebben ze er alleen maar vertrouwen in als ze het zelf onder 
bevel hebben? Ik sluit de mogelijkheid niet uit dat uit deze  
kenners bezorgd zijn, omdat tien jaar FDC niet heeft gebracht 
wat het ooit beloofde en de uitgangspunten waarop het concept 
is gebaseerd inmiddels zijn gewijzigd.
Het FDC werd ontwikkeld in de jaren negentig. Stabiliteits- 
operaties waren het referentiekader, zoals die op dat moment op 
de Balkan uitgevoerd werden. In dit concept wordt vanuit een 
Main Operating Base gewerkt, waarbij (slechts) ‘plaatselijk en 
tijdelijk wordt gevochten’. Tijdens deze operaties is het logistieke 
verbruik relatief voorspelbaar en gelijkmatig.

Het voorstel van de artillerie het concept te baseren op het 
grootschalig conflict en te berekenen op piekmomenten, werd 
niet geaccepteerd. Mitigerende maatregelen, zoals twee chauf-
feurs per Wissellaadssysteem (WLS), waardoor meer en langer 
gereden kan worden, het installeren van het Battlefield Manage-
mentsysteem (BMS), zodat inzet wordt geoptimaliseerd en  
klantenbinding om eenheid van opvatting te creëren, zijn  
slechts deels gerealiseerd. Mijn ervaring is dat sinds de invoering 
van het FDC, de logistiek nog maar zelden integraal meetraint.

Veel vaker ‘ondersteunen’ zij slechts de oefening. Ik realiseer mij 
dat de huidige ondervulling en vredesbeperkingen niet helpen. 
De eigen munitiebevoorradingsgroepen werden vervangen door 
steeds andere chauffeurs die slechts hun lading afleveren. Zij 

wachten op de handtekening onder hun vrachtbrief en roken een 
sigaret, terwijl de eenheid een tactische herbevoorradingsstraat 
uitvoert. Het zelfstandig gereedzetten en confectioneren van 
munitie in de klasse V-straat en bijdragen in de nabijbeveiliging, 
heb ik sindsdien nauwelijks meer gezien. Dit is niet bedoeld als 
kritiek op de individuele medewerkers van het B&T Commando, 
maar ik wil aantonen dat het in het FDC ontbreekt aan betrok-
kenheid en specifieke (munitie-)kennis. Met andere woorden: 
Ons logistiek systeem is inmiddels gebaseerd is op efficiency, in 
plaats van effectiviteit.

Op basis van deze ervaring is het natuurlijk niet verwonderlijk dat 
er zorgen zijn over het concept van logistieke (munitie-)opvoer in 
een conflict met een hoog tempo, dito munitieverbruik en inge-
bed in een internationale omgeving, die om één of andere reden 
nog wel allemaal ‘eigen’ logistiek hebben. Ik pleit dan ook voor 
een grondige en brede evaluatie van het FDC.
Ik troost mij met de gedachte dat bij alle reducties van de afge-
lopen jaren geen enkele WLS verkocht is. Hierdoor moet het 
toch mogelijk zijn om in voorkomend geval het brigadevuur-
steunsysteem adequaat te voeden met munitie.

1 Nota 2016000360 ‘Functional Concept Joint Fire Support’ 
 van C-LAS d.d. 4 maart 2016.
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Als oud commandant bevoorradingspeloton van een afdeling 
veldartillerie onderschrijf ik het belang van een op de vuursteun 
afgestemde bevoorrading en dus ingewerkt personeel. 
Bevoorrading van eenheden die deelnemen aan combat opera-
tions heeft pas kans van slagen als de bevoorrader op de hoog-
te is van de bijzondere wensen en omstandigheden en getraind 
is in het verrichten van zijn specifieke taak in die bijzondere om-
geving. Daarvoor is voldoende training de enige reële optie.  
Begrippen als besva (bediening enkel stuk veldartillerie) en skills 
and drills zijn mij niet vreemd.

Toen ik als hoofd kenniscentrum OTCLOG de studie Fysieke  
Distributie overdroeg aan het Projectteam Fysieke Distributie 
heb ik dan ook bijzondere aandacht gevraagd voor bevoorrading 
in de ‘last tactical miles’ van alle verschillende eenheden. Ik zou 
lkol Rienk Sijbrandi er overigens wel op willen wijzen dat het  

optreden van de afdeling veldartillerie deel uitmakend van een 
brigade grote taskforce in een peace enforcing scenario het uit-
gangspunt is geweest van het fysieke distributie concept. Niet 
voor niets maken de aanvullende systeemvoorraad (ASV) en het 

Internationale Samenwerking

REACTIE LKOL B.D. PIET IJNTEMA OP REACTIE VAN LKOL RIENK SIJBRANDI MA COMMANDANT 

AFDELING VELDARTILLERIE

ALLEREERST EN BOVENAL VOEL IK MIJ VEREERD DAT DE NU NOG ENIGE 
COMMANDANT VAN EEN AFDELING VELDARTILLERIE DE MOEITE NEEMT 
OM MIJN COLUMN TE LEZEN EN EEN REACTIE OP TE STELLEN. DAAR  
DROOMT IEDERE COLUMNIST VAN.
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aanvulcentrum (AC) een essentieel onderdeel uit van het con-
cept. Ik moet bekennen dat men na invoering van het concept 
aan trainen van deze onderdelen niet of nauwelijks is toegeko-
men. Toen ik bij mijn terugkeer in de krijgsmacht (mei 2017) be-
last werd met de Studie Landmacht van Overmorgen 56: be-
voorrading, transport en diensten, overviel mij hetzelfde gevoel 
als verwoord is door lkol Rienk Sijbrandi in zijn reactie op mijn 
column. 

Om die reden heb ik ook voorgesteld om binnen het BenTco  
zogenaamde BenT compagnieën op te richten die zich specifiek 
en uniek richten op de bevoorrading van vast toegewezen een-
heden. Dat betekent dat zij vanaf het begin en voortdurend inte-
graal meetrainen met de door hen te ondersteunen eenheden. 
Alleen op die manier kan de vereiste effectiviteit (en dus niet de 
efficiency) worden gerealiseerd. Daarbij geldt m.i. voor de afde-

ling veldartillerie dat tijdens trainingen voor combat operations 
aan iedere vuurmond een WLS (met daarop 180 schoten) als 
ASV moet worden toegewezen en daarnaast in het voor de 
vuureenheid in te richten AC nog eens een WLS (met daarop 180 
schoten) per vuurmond moet worden ingedeeld. In de vuurmond 
zelf is slechts een systeemvoorraad van 60 schoten aanwezig. 
Alleen zo is gegarandeerde vuursteun te realiseren. 
Dat betekent overigens ook dat de chauffeurs van de WLS’n die 
deel uitmaken van de ASV en/of het AC getraind moeten worden 
en blijven. Ik roep daarom de vertegenwoordigers van het Vustco 
en het BenTCo op om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek  
te gaan teneinde invulling te geven aan het nieuwe adagium: 
hernieuwde focus op combat.

Ik moet bekennen dat 
men na invoering van het 
concept aan trainen van 
deze onderdelen niet of 

nauwelijks is toegekomen.

Internationale Samenwerking
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TEKST  /// LKOL RIENK SIJBRANDI MA, COMMANDANT AFDELING ARTILLERIE EN LKOL WOUTER VAN DER VALK EMSD, 

SENIOR BELEIDSMEDEWERKER DEFENSIE PLANNEN.

‘SENIOR’ ARTILLERISTEN HERINNEREN ZICH VAST DE ENORME BALLISTI-
SCHE DRACHT VAN TWEEËNDERTIG KILOMETER VAN HET KANON M107 MET 
EEN 175MM SCHIETBUIS UIT DE JAREN ZESTIG EN ZEVENTIG VAN DE VORI-
GE EEUW. OP DEZE MAXIMALE AFSTAND BEDROEG DE WAARSCHIJNLIJKE 
FOUT LENGTE (WFL) MEER DAN ZEVENHONDERD METER. DEZE BALLISTI-
SCHE SPREIDING LEIDDE ER TOE DAT DEZE VUURMOND OPERATIONEEL 
GEZIEN OP EEN GEGEVEN MOMENT NIET MEER ACCEPTABEL WAS. DE WENS 
OM TEGENSTANDERS OP STEEDS GROTERE AFSTAND SUCCESVOL TE KUN-
NEN AANGRIJPEN IS VAN ALLE TIJD. HELAAS VERHOUDEN DRACHTVER-
GROTING EN NAUWKEURIGHEID ZICH SLECHT TOT ELKAAR. DOOR DE EEU-
WEN HEEN WERD HET PRODUCTIEPROCES VAN SCHIETBUIZEN EN 
KANONNEN STERK VERBETERD, ZODAT BIJ EEN GROTERE DRACHT DE 
NAUWKEURIGHEID (VOOR DIE TIJD) ACCEPTABEL BLEEF. OOK ANDERE 
FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE PROJECTIELBAAN WERDEN IN DE 
LOOP DER TIJD STEEDS NAUWKEURIGER MEEGENOMEN IN DE BEREKE-
NING VAN SCHIETGEGEVENS. VOORBEELDEN HIERVAN ZIJN: LOCATIEGE-
GEVENS VAN HET KANON EN DOEL, DE AANVANGSSNELHEID VAN DE GRA-
NAAT EN METEOROLOGISCHE INVLOEDEN. TOCH ZITTEN ER GRENZEN AAN 
DE NAUWKEURIGHEID DIE MET BALLISTISCH VERSCHOTEN MUNITIE KAN 
WORDEN BEREIKT. DE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN MAKEN HET 
NU MOGELIJK OM DE BALLISTISCHE BAAN TE ‘MANIPULEREN’ EN DE STAP 
VAN ‘NAUWKEURIG’ NAAR ‘PRECISIE’ TE MAKEN. 

DE WEG NAAR ARTILLERIE 

ALS 
PRECISIE-
WAPEN

Operatie & Oefening



Nut en noodzaak
Het gebruik van lange dracht artillerie precisiemunitie verhoogt het 
concentratievermogen. In de diepe operatie geeft deze munitie de 
mogelijkheid tot het aangrijpen van operationele doelen (High 
Pay-off Targets), terwijl precisiemunitie in de nabije operatie de 
veiligheidsafstanden tot eigen troepen reduceert. Op deze wijze 
wordt het operationeel tempo verhoogd, terwijl tegelijkertijd de 
kans op fratricide afneemt. Met precisiemunitie kunnen eigen een-
heden langer gesteund worden bij (irreguliere) tegenstanders die 
hugging technieken gebruiken.1 Precisiemunitie vermindert de 
kans op collaterale schade significant en is daardoor geschikt 
voor gebruik tegen opponenten die opereren in en vanuit geürba-
niseerde omgevingen. Artillerie verschoten precisiemunitie ver-
mindert de afhankelijkheid van het luchtwapen. Bovendien redu-
ceert het gebruik van precisiemunitie de logistieke voetprint, 
omdat er minder granaten nodig zijn voor het bereiken van het 
gewenste effect op puntdoelen. Overigens betekent bovenstaan-
de niet dat het onderdrukken van een tegenstander met grote 
hoeveelheden indirect vuur of het ontzeggen aan diezelfde tegen-
stander van terreindelen door middel van oppervlaktevuren, niet 
meer tot de taak van de Artillerie zouden behoren. Vuurkracht be-
staat uit precisie maar ook, indien noodzakelijk, uit volume.

Historie artillerie PGM
In de jaren zeventig werd door de Amerikanen de 155mm Laser 
Guided Projectile (LGP) Copperhead ontwikkeld. De granaat werd 
weliswaar succesvol ingezet tijdens Desert Storm, maar de dracht 
was relatief beperkt (16km), vereiste een onbewolkt luchtruim en 
het aanstralen van het doel vergde van de waarnemer dat hij zich 
twintig seconden blootstelde. Om zeker te zijn dat het projectiel 
functioneerde werden op een enkel doel twee tot drie Copperheads 
afgevuurd, zodat ten minste één projectiel het doel zou treffen.
In Nederland werd de behoefte aan lange dracht precisiemunitie 
opgenomen in het materieelvervangingsproject ‘Vervanging 
vuurmonden M109 / M114’ uit 1997.2 Op basis hiervan werd het 
project ‘Verwerving Precision Munitions’ opgestart. Met dit pro-
ject voegde Nederland zich bij de internationale voorhoede op 
het gebied van het schieten lange dracht. Tegelijkertijd leidde dit 
tot de constatering dat er wel veel werd geëxperimenteerd en 
getest op dit gebied, maar dat de industrie op dat moment nog 
niet in staat was om een uitontwikkeld, hoogwaardig product te 
leveren. De missie in Afghanistan kon niet wachten op deze ont-
wikkelingen. Derhalve werden lange dracht projectielen gekocht 
om het optreden van Nederlandse troepen in elk geval op grote-
re afstand te kunnen ondersteunen.

Behoefte en verwervingstraject
De uiteindelijke trigger voor Precision Guided Munitions (PGM) 
was de missie in Uruzgan (2006-2010). Al in de Joint Fires evalua-

tie van TFU-1 werd de behoefte aan grondgebonden precisiemu-
nitie aangegeven. Tijdens deze missie werd als onderdeel van de 
Rules of Engagement (RoE) de Collateral Damage Estimate (CDE) 
gehanteerd. Deze stelde dat bij wapeninzet binnen een bepaalde 
straal van infrastructuur of lokale bevolking precisiemunitie ge-
bruikt moest worden. In de praktijk betekende dit regelmatig dat 
de pantserhouwitser moest ‘afhaken’ en dat de missie overgeno-
men werd door het luchtwapen dat wel over PGM beschikte.3

M982A1 EXCALIBUR
Excalibur is een GPS gestuurd projectiel waardoor deze ook 
over grotere afstanden met uiterste precisie het doel weet te 
raken. Na het verlaten van de schietbuis ontvangt Excalibur 
het GPS signaal wat nodig is om een precisie van minder 
dan 10 meter mogelijk te maken. Op het hoogste punt van 
zijn vluchtbaan klappen stuurvinnen uit het projectiel en 
volgt deze een aantal vooraf geprogrammeerde waypoints. 
Op ongeveer 3 kilometer van het doel voert het projectiel 
een laatste test uit waarbij bepaalt wordt of het doel binnen 
30 meter geraakt wordt. Indien dit het geval is stelt Excalibur 
zich op scherp en zal bijna loodrecht op het doel neerko-
men. Het projectiel kan in super quick, delay of proximity 
modus geprogrammeerd worden.

1  Fysiek dichtbij eigen troepen, waardoor de eigen vuursteun met effectief 
aangewend kan worden, uit angst voor fratricide.

2  DMP D: Met een lange dracht en hoge nauwkeurigheid, in combinatie 
met het gebruik van ‘slimme’ munitie en nauwkeurige doelopsporings-
middelen kan in een groot gebied gedoseerd en chirurgisch artillerie-
vuur worden uitgebracht. Dit draagt in hoge mate bij aan de escalatie 
dominantie en aan de bescherming van eigen eenheden. Bij inzet van 
veldartillerie kan, juist door de lange dracht, sprake zijn van ‘stand-off’ 
acties waarbij het risico voor eigen troepen vermindert.

3  OTCVUST / SGLS Tripreport Afghanistan, Werkbezoek 2006/564 nov 
2006, Grondgebonden vuursteun, luchtsteun, inzet Unmanned Aerial 
Systems (UAS) en inzet en gebruik transporthelikopters.

41



42

In 2007 werd het basisdocument van het Defensie Materiaalkeuze 
Project (DMP) Precision Guided Munitions (PGM) geaccordeerd. 
Hierin werd de behoefte onderbouwd (reduceren Collateral Dama-
ge) en gespecificeerd naar Laser Guided Projectile (LGP’s) en 
Course Correction Fuses (CCF). Dit zijn GPS gestuurde ontstekers 
(buizen) die op de lange dracht munitie geplaatst worden en een 
near precision capaciteit geven, zodat op grote dracht effectief 
oppervlaktedoelbestrijding uitgevoerd kan worden.

In eerste instantie heeft een marktonderzoek plaatsgevonden 
om vast te stellen welke LGP’s vanaf ‘de plank’ (COTS/MOTS4) 
beschikbaar waren. Dit onderzoek constateerde dat er geen LG-
P’s op de markt verkrijgbaar waren. Wel was er uitzicht op 
GPS-geleide projectielen. Dit waren de Amerikaanse Excalibur 
en de Italiaanse Vulcano. De Excalibur 1a werd voor het eerst in 
2007 ingezet in Irak en Afghanistan, maar werd niet meer aange-
boden voor export. De Excalibur is een ontwikkeling van de US 
firma Raytheon in opdracht van USARMY. Op last van USARMY 
werd de Excalibur 1b ontwikkeld en ingevoerd. Deze Excalibur 
1b zou goedkoper zijn en wel worden aangeboden voor export. 
Voor dit type werd een hogere nauwkeurigheid, betrouwbaarheid 
en grotere dracht geëist. De productie van dit projectiel startte in 
2014. Voor wat betreft de Vulcano bestond er alleen nog een 
projectiel dat succesvol was afgevuurd, maar waarbij de 
GPS-geleiding nog werd ontwikkeld.

Gelijktijdig ontstond het idee om samen met andere landen een 
grotere partij van dit soort projectielen te kopen. Op deze wijze 
zouden de kosten per projectiel lager zijn. Nederland en Duits-
land beschikten beiden over de PzH2000 en hadden beiden be-
hoefte aan een lange dracht precisiegranaat. Samenwerking tus-
sen Duitsland en Nederland op dit vlak leek dan ook voor de 
hand te liggen. De DMO’s van beide landen begonnen met be-
proevingen om vast te stellen of de Excalibur in combinatie met 
de PzH2000 verschoten kon worden. Uit deze beproevingen 
bleek dat de Excalibur, met beperking, uit de PzH2000 verscho-
ten kon worden. De beperking bestond uit handmatig temperen 
en er kon geen gebruik worden gemaakt van de automatische 
munitietoevoer vanuit het magazijn.
Ondertussen trad de Duitse firma Diehl toe tot het project van de 
Italiaanse firma Oto Melara, dat de Vulcano ontwikkelde. Hierbij 
bracht Diehl hun Semi Active Laser (SAL) in als geleiding voor het 
Vulcanoprojectiel. Daarmee zou het op termijn mogelijk worden 
om het projectiel middels een Laser Target Designator (LTD) op 
doel te brengen. Dit had ook gevolgen voor de Duits-Nederland-
se samenwerking. Duitsland prevaleerde een lasergeleid projec-
tiel boven een GPS-geleid projectiel en was ook bereid de verde-
re ontwikkeling hiervan af te wachten. Nederland daarentegen 
was al langer op zoek naar een geschikte kandidaat en vond in 
de Excalibur 1b een geschikte kandidaat. Wanneer de Vulcano 

met SAL beschikbaar zou komen bleef onduidelijk. In 2014 viel 
voor Nederland de keuze op de Amerikaanse Excalibur.
Voor CCF kon nog geen keuze gemaakt worden. Er waren twee 
CCF-systemen die daadwerkelijk in hardware bestonden: Preci-
sion Guidance Kit (PGK) van de US firma ATK en SPACIDO van 
een Europees consortium bestaande uit de DEU firma Junghans 
en de FR firma Nexter. Beide systemen konden echter, om ver-
schillende redenen, niet op korte termijn worden verschoten uit 
de PzH2000(NL). De PGK kon niet verschoten worden omdat het 
een buis betrof, met een zogenaamde deep intrusion, die niet op 
de Nederlandse lange dracht projectielen paste. De SPACIDO 
bevond zich nog in de testfase. 
In Afghanistan bleken er betrouwbaarheids- en nauwkeurig-
heidsproblemen te zijn met de speciaal voor deze missie ver-
sneld ingevoerde, lange dracht projectielen. Na een proces van 
een aantal jaren, inclusief testen in Zuid-Afrika, heeft de leveran-
cier projectielen teruggenomen en de optie aangeboden om de 
projectielen te laten vervangen door een passend alternatief. Dit 
werden de Assegai-projectielen, die vanaf 2017 worden gele-
verd. Deze Assegai-projectielen konden ook geleverd worden 
met een deep intrusion. Dit zette de deur open voor de PGK.

Nabije toekomst
Bij de vergelijking tussen de PGK en de SPACIDO was uiteinde-
lijk ook hier de COTS/MOTS beschikbaarheid doorslaggevend. 
De Amerikaanse overheid was bereid de PGK aan Nederland te 
leveren, terwijl de SPACIDO zich nog in het teststadium bevindt. 
Derhalve viel de keuze op de Amerikaanse PGK. Voor het eind 
van dit jaar wordt het contract getekend met de Amerikaanse 
overheid voor de verwerving van deze buizen. Op dit moment 
worden de beproevingen voorbereid om in 2019 in Amerika de 
(wapen-munitie)combinatie PzH2000-Assegai-PGK te testen en 
hier schootstafels voor te schieten.
Inmiddels wordt de Excalibur doorontwikkeld. Zo wordt er nu 
getest met een versie die zowel uitgerust is met GPS en daar-
naast ook met behulp van laser naar het doel kan worden geleid. 
Nederland volgt deze ontwikkelingen met belangstelling en er is 
budget gereserveerd om de hoeveelheid Excaliburs vergroten 
Met de komst van precisiemunitie loopt Nederland voorop in de 
internationale artillerie community. Gecombineerd met de pant-
serhouwitser, het Boxer-vuurleidingscentrum, het vuurleidings-
systeem AFSIS en de nieuwe satellietradio’s, transformeert de 
Nederlandse artillerie naar een geavanceerd, precies, genet-
werkt en interoperabel systeem. 
Voorop lopen betekent ook last hebben van de ‘wet op de rem-
mende voorsprong’. Gelukkig beschikt ons personeel over de 
motivatie, professionalisme, pragmatisme en veerkracht om van 
die mooie en dure spullen een capaciteit te maken, waar veel 
andere landen jaloers op zijn. 

Operatie & Oefening

4 COTS/MOTS: Commercial of the Shelf / Military of the Shelf
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In Zweden werden in totaal vier Excalibur projectielen afgevuurd 
op verschillende doelen. Het eerste schot werd afgevuurd in 
delay mode op een gesimuleerde infrastructuur bestaande uit 
containers en gewapend beton. Het projectiel detoneerde zoals 
verwacht tussen de betonplaten in. Hierbij kwam zoveel blast vrij 
dat de met scherven doorzeefde containers van elkaar af werden 
geblazen. 

Het tweede schot was op een M113C&V waarbij het projectiel in 
super quick mode werd geprogrammeerd. Dit schot miste zijn 
doel en kwam als blindganger neer in het zogenaamde Ballisitic 
Impact Point (BIP). Na onderzoek bleek dat de verkeerde V0 
(aanvangssnelheid) gegevens waren meegegeven aan het 
projectiel, voor de gebruiker onzichtbaar in de systemen. Het te 
grote verschil tussen berekende en daadwerkelijke V0 
veroorzaakte dat Excalibur het benodigde GPS signaal niet kon 
oppikken. Ingebouwde veiligheden zorgen er dan voor dat het 
projectiel een ballistische baan volgt en niet afgaat bij impact. 

TEKST EN FOTO’S  /// WWW.DEFENSIE.NL

PANTSERHOUWITSERS VAN HET VUURSTEUNCOMMANDO HEBBEN OP 15 EN 
16 OKTOBER MEERDERE 155MM EXCALIBURGRANATEN SUCCESVOL AFGE-
VUURD. DAT GEBEURDE TIJDENS OEFENING DRAGON SUPREMACY OP HET 
ZWEEDSE SCHIETTERREIN ÄLVDALEN. HIERMEE HEEFT DE COMPLETE 
VUURSTEUNKETEN ZICH BEWEZEN. EXCALIBUR IS FULL OPERATIONAL CAPA-
BLE EN DE ARTILLERIE KAN DE MUNITIE IN GEBRUIK NEMEN. DE GEVECHTS-
BRIGADES VAN DE LANDMACHT, HET KCT EN HET KORPS MARINIERS ZIJN 
EENHEDEN DIE TIJDENS OPERATIES NAUW SAMENWERKEN MET HET VUUR-
STEUNCOMMANDO. DE NIEUWE GRANATEN STELLEN DE AFDELING VAN 
HET VUURSTEUNCOMMANDO IN STAAT OM VIJANDELIJKE DOELEN TOT OP 
50 KILOMETER AFSTAND MET HOGE PRECISIE UIT TE SCHAKELEN. 

SLIMME PRECISIEGRANAAT 
BEWIJST ZICH IN ZWEDEN

Zweeds Schietterein Älvdalen

In steilbaan vurende pantserhouwitser in Zweden.



Met een kleine aanpassing in AFSIS (vuurleidingsoftware over 
Elias) is dit probleem eenvoudig te verhelpen. Deze blindganger 
heeft het Vuursteuncommando voorzien van zeer waardevolle 
informatie. Zo hebben wij zeker kunnen stellen dat de ingebouwde 
veiligheden betrouwbaar functioneren en zijn de ruimings-
procedures van Excalibur direct in de praktijk getest. 

Het 3e schot werd wederom op de M113C&V afgegeven. 
Excalibur detoneerde direct naast de track van de APC. Hierbij 
werd het voertuig door de blastwerking opgetild en 60 cm 
verplaatst. Blastwerking in het voertuig was duidelijk 
waarneembaar, luiken waren ontzet en open geblazen. 
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Perfecte hit. De granaat boorde zich door de bovenste laag 15 cm gewapend beton.

M113C&V voor en na impact van Excalibur
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Het laatste schot werd afgegeven op een doel dat bestond uit 
twee personenauto’s als simulatie van soft skin vehicles waarbij 
het projectiel in proximity mode werd geprogrammeerd. Beide 
auto’s werden zowel door scherfwerking als blastwerking 
uitgeschakeld. De drie succesvolle schoten lagen allen 
ruimschoots binnen de door de fabriek opgegeven 
nauwkeurigheid van 10 meter. 

Dankzij de geslaagde test treedt de Nederlandse artillerie toe tot 
de Excalibur community waar Amerika, Australië, Canada en 
Zweden al deel vanuit maakten. In Europa is Nederland daarmee 
het eerste NAVO-land dat vanaf heden beschikt over dit uiterst 
nauwkeurige en krachtige artilleriewapen en kan dit vanaf nu 
operationeel inzetten.

Flexibel, precies, genetwerkt en interoperabel
Dragon Supremacy is de afsluiting van een langlopend 
munitieproject. Al in 2015 kocht Nederland de munitie van de 
Verenigde Staten. Nadat dat land echter minimale scheurtjes in 
de springstof opmerkte, duurde het als gevolg van onderzoeken 
enkele jaren voordat de Excalibur een plek kreeg in het arsenaal 
van het Vuursteuncommando. De goedkeuring is een belangrijke 
mijlpaal in het transformatieproces van de Nederlandse artillerie 
naar een flexibel, precies, genetwerkt en interoperabel 
wapensysteem. Een systeem dat op grote afstand en met grote 
nauwkeurigheid doelen aanvalt maar ook nog steeds in staat is 
om massale oppervlaktevuren af te geven.

Niet wachten
De validatieoefening Dragon Supremacy leverde voor alle 
deelnemende partijen veel waardevolle informatie op over het 
gebruik van de Excalibur. Niet alleen over het verschieten van het 
projectiel, maar ook over het gebruik in een Nederlandse 
pantserhouwitser, de uitwerking op verschillende doelen, de 

samenwerking met de waarnemers en de integratie van de radio 
PRC117G om het verzenden van AFSIS data over lange 
afstanden mogelijk te maken. Afdelingscommandant luitenant-
kolonel Rienk Sijbrandi: “Excalibur zou het optreden van 
Nederlandse eenheden kunnen veranderen. Ik zie het als een 
shift die we met z’n allen moeten maken. Dit wapen geeft ons 
echt de capaciteit om inhoud te geven aan het uitvoeren van 
diepe operaties. Dus niet wachten tot vijandelijke eenheden 
opduiken bij onze gevechtseenheden, maar ze al veel eerder 
aangrijpen. En het mooie is dat wij tijdens operaties de inzet 24 
uur per dag kunnen garanderen.” 

Way to go
De komende periode zal gebruikt worden om de opgedane 
ervaringen vast te leggen in de geldende handboeken die dan 
samen met de gemaakte high speed filmbeelden en overig 
beeldmateriaal zorg zullen dragen voor een goed O&T pakket. 
Om zorg te dragen dat de getraindheid en bekendheid met het 
systeem op peil blijft worden per jaar vier projectielen ter 
beschikking gesteld om in het kader van opleiding en training af 
te vuren. Tevens zal, naast de vier reeds uitgeruste PzH’s, de rest 
van de vloot binnenkort ook worden voorzien van de juiste 
middelen zoals de fuzesetter en de benodigde interface. Alleen 
zo zorgen wij dat Excalibur op grote schaal ingezet kan worden 
en “spot on” neerkomt

Doelopstelling van twee personenauto’s met 
getuigenplaten voor en na impact van Excalibur
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ARTILLERIE-STROPDASSEN
Afgelopen maand is er een bijenkomst geweest van korpscom-
mandanten van de veldartillerie. In de uitnodiging van kolonel 
Van Ockenburg stond bij het tenue dat de das van het Korps 
Veldartillerie (korpsdas VA) zou worden gedragen. Diverse 
oud-commandanten hebben mij hierover aangesproken wat de 
juiste das was. 
•  De jongste das, uitgegeven in 2017 en te koop bij de Histori-

sche Collectie Korps Veldartillerie (HCKVA) is de das 340 jaar 
Artillerie, wel een moderne maar geen korpsdas VA;

•  Kijken we in de Traditiebundel van de Artillerie, dan staat op 
blz. 3-7-1 de Wapendas (uitgegeven in 2002 en te koop bij de 
HCKVA). Geen korpsdas VA;

•  Op dezelfde bladzijde wordt gesproken over de (algemene) 
Wapendas voor officieren. Dat is de originele das van de Ver-
eniging Officieren Artillerie (VOA) en te koop in Den Haag bij 
firma Late Heuvels op het Toernooiveld. (Hier werd vroeger 
eerst in de Naam- en Ranglijst van Officieren gecontroleerd of 
je naam erin stond voordat de das werd verkocht);

•  De verwijzing dat de algemene das van het KVA dezelfde is 
als de algemene wapendas is niet juist. De verwijzing over de 
officiersdas is wel juist;

•  Op blz. 3-2-8 staat de beschrijving van de algemene das KRA: 
Nassau blauw met geel korpsembleem. Duidelijk geen korps-
das VA;

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

•  De Officiersdas KRA is met haar Nassau blauwe kleur en gele 
strepen duidelijk te onderscheiden van de andere dassen;

•  De verwijzing van de algemene das van het KLUA (Korps 
Luchtdoelartillerie) dat er alleen Lua-embleem op zit i.p.v.de 
kruiskanonnen is onjuist. De uitvoering is namelijk gelijk aan 
de korpsdas VA met Lua-embleem;

•  Het klopt dat de officiersdas bij het KLUA gelijk is aan de wa-
pendas voor officieren.

Hoe ziet dan de korpsdas VA 
er wel uit? In de vorige zwar-
te traditiebundel artillerie staat 
dat vermeld op blz. III-17-1 als 
beschrijving van de toenmalige 
Wapendas Artillerie. Een das van 
zwarte stof met twee ponceauro-
de strepen waarin een geelkleu-
rig wapenembleem. Nog steeds 
te koop bij de HCKVA.

Uiteraard zijn er nog meer strop-
dassen gemaakt voor leden en 
oud-leden van artillerie-eenhe-
den die zich daarmee willen on-
derscheiden als behorende bij 
de beste eenheid van de NATO. 
Hierbij een aantal artilleriedassen 
uit eigen verzameling.

Overzicht Artilleriedassen

De Korpsdas VA
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De stichting Nederlands Artillerie Museum heeft in de  
afgelopen periode de volgende schenkingen mogen  
ontvangen:
• HC Genie: een stencil met verslagen artillerie-eenheid;
• Maj (R) E. Lameris: 4 prenten Hoyink van Papendrecht;
•  Maj (R) art b.d. T. van der Plas: 6 defensie boeken/ voorschrif-

ten;
•  Reüniecomité 41 RVA, dhr. Dompelaar: een schildje 41 RVA 

(NOI), 60 foto’s en een staande plaquette met 11 namen van 
gesneuvelde sobats;

•  Kol art b.d. R.W. Hoksbergen: een boek “Afscheid van Nieuw – 
Guinea”;

•  Maj (R) art bd J. Hekking: een menukaart Barbaraviering 2016, 
2 postzegels met afbeeldingen van kanonnen, een eersteda-
genvelop 300 jaar Artillerie (veldpost), een negatief met artille-
riematerieel en een tijdschrift ‘Stad en Heerlijkheid Renkum’;

•  Mw. F. Hoenderdos-Lina: onderscheidingen Officier Oran-
je-Nassau (met oorkonde) en een Officierskruis XXV (beide 
klein model); een Mobilisatie Oorlogskruis en het ereteken 
Orde en Vrede (beide groot model);

•  Vustco/Artillerieschool: een multimedia ledprojector met toe-
behoren uit de “oude” waarnemerstrainer met projectiescherm 
en een bordje 107 Afdva;

• Kap aat b.d. N.M. Verwey: een pet GkT en een pet DT AAT;
•  Mw. T.C. Patist: d.t.v. korpsadj art b.d. A.M. Mol: documentatie 

van A.J .Patist uit  stamboek vestingartillerie KNIL en docu-
mentatie KNIL uit blad “Stutelan”.

• Lgen cav b.d. van Diepenbrugge: 10 ingelijste prenten;
• HC Cavalerie: 3 foto’s;
• Kringloopwinkel Elburg: 3 plunjezakken met psu;
• Lkol art b.d. K. de Richemont: een GkT Art;
•  HC KMA d.t.v. aooi art b.d. A. Beekmans: een Gedenkboek 

Eeuwfeest Korps Rijdende Artillerie 20-23 april 1892.

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

HOUTEN KANON UIT INDIE
In de vorige editie van Sinte Barbara is de schenking gemeld van 
dhr. Cappers uit de nalatenschap van wijlen kap art b.d. L.J.A. 
Cappers waarbij ook een houten kanon met uit Indië. Het hou-
ten kanon met koperbeslag staat inmiddels te bewonderen op 
de voorgalerij in de KNIL-hoek van paviljoen 3. Cappers (senior) 
diende bij 41 RVA en werd in 1949 als kwartiermaker naar Java 
uitgestuurd om 3 locaties voor te bereiden in Madioen, in Khe-
diri en Soerabaja. Het sierkanon is zonder twijfel gemaakt door 
een lokale timmerman als dank aan de ‘toean besar’ Cappers en 
heeft in het kamp in Madioen gestaan. Bij zijn repatriëring naar 
Nederland is het kanon meegesmokkeld op de boot en heeft het 
altijd gestaan in de woonkamer van de familie Caspers.

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

INFORMATIE GEZOCHT 
EN (NOG) NIET GEVONDEN
JUBILEUMUITGAVE SROBA
Er is nog geen reactie op de volgende oproepen. Het boek “School 
voor Reserve-Officieren der Bereden Artillerie (S.R.O.B.A. 1910-
1935)” wordt nog gezocht. Dat geldt ook voor de paukenkleden 
van het ATK. 

NIEUWE INFORMATIE

G E Z O C H T 
KANONSLOPEN VOOR ZUTPHEN
In de vorige editie van Uw verenigingsorgaan Sinte Barbara heeft U 
over de onthulling kunnen lezen van het kanon bij Ommerschans. 
Inmiddels heeft zich een nieuwe buikleenaanvrager gemeld in de 
vorm van de gemeente Zutphen. Daar is belangstelling voor twee 
kanonslopen die na een opknapbeurt en met een nieuwe affuit ge-
plaatst gaan worden op de IJsselkade. De lopen zijn afkomstig uit 
de Prins Mauritskazerne in Ede waar ze hebben gestaan voor het 
kazernegebouw Johan Willem Friso waarin het Opleidingscen-
trum Luchtdoelartillerie was gehuisvest. Wie meer weet over de 

herkomst van die kanonnen mag het zeggen. Weer twee objecten 
uit een roerig verleden een passende plaats gegeven. 
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Geen contributie verhoging voor leden die via automatische 
incasso betalen. Voor hen blijft de contributie 25 euro per jaar.

De ledenraad heeft ingestemd met een contributie verhoging 
van 27 euro tot 35 euro per jaar voor ieder die niet via 
automatische incasso betaalt. Dit heeft te maken met de hoge 
kosten van inning van de contributie van leden die geen 
automatische incasso hebben afgegeven. Deze verhoging geldt 
ook indien een automatische incasso wordt gestorneerd. Het 
bedrag dat dan in rekening wordt gebracht is 35 Euro in plaats 
van 25 Euro omdat op dat moment de incasso niet meer mogelijk 
is en het bedrag overgemaakt dient te worden.

Betaling contributie 2017, 2018
Er zijn nog steeds tien leden die hun contributie voor 2017 niet 
betaald hebben. En 77 leden die hun contributie 2018 nog niet 
betaald hebben. 

Ik verzoek u het verschuldigde bedrag van minimaal 27 euro 
voor deze jaren over te maken en allen die de verhoging van de 
contributie voor 2019 willen voorkomen worden verzocht alvast 
hun contributie 2019 voor het einde van dit jaar over te maken op 
rekening nr. NL 58 INGB 0000 0023 71 t.n.v. Vereniging Officieren 
Artillerie en onder vermelding van het jaar. Als u dit voor het 
einde van 2018 doet kost u dat 27 Euro i.p.v. 35 euro.

TEKST /// LKOL B.D. ROELAND VAN SANTVOORD

TEKST /// LKOL B.D. ROELAND VAN SANTVOORD

Het bestuur heeft in september aan 
alle leden, donateurs en begunstigers 
een enquête toegestuurd betreffende 
de Sinte Barbara en daarbij ook een 
instem-mingsverklaring voor de AVG. 

Zoals u heeft kunnen lezen in een vorige 
Sinte Barbara over de AVG moet ieder lid, 
donateur of begunstiger instemmen met 
het gebruik van zijn of haar persoons-
gegevens voor bepaalde verenigings-
activiteiten, zoals het versturen van infor-
matie, het toesturen van de Sinte Barbara, 
het innen van lidmaatschapsgeld en pu-
bliceren van foto’s of andere persoons-
informatie.

De stand van zaken tot nu toe is als  
volgt. Er zijn 892 brieven de deur uit-
gegaan met een korte toelichting, een  
in te vullen instemmingsverklaring en 
enquêteformulier. 

Op de instemmingsverklaring stonden, 
naast de gegevens zoals vastgelegd in de 
ledenadministratie, een 7-tal vragen die 
met ja of nee beantwoord moesten 
worden. De instemmingsverklaring moest 
ter bevestiging worden ondertekend. 

Van de geretourneerde 459 formulieren 
zijn op 399 formulieren deze vragen 
beantwoord. In de overige gevallen is de 
verklaring wel getekend, maar zijn de 
vragen niet beantwoord. 

Het bestuur beraadt zich nog over hoe wij 
dit gaan interpreteren. 
Een optie is uit te gaan van het 
beantwoorden van alle vragen met ‘ja’, 
aangezien de verklaring is getekend en 
dus van de instemming van de 
ondertekenaars met het gebruik van hun 
persoonsgegevens zoals beschre-ven in 
de vragen.

Consequenties van het 
niet insturen
Voor de leden, donateurs of begunstigers 
de vragen niet hebben beantwoord en de 
verklaring niet hebben ondertekend, kan 
een probleem ontstaan. Het niet insturen 
van de instemmingsverklaring betekent 
formeel bijvoorbeeld dat u geen toe- 
stemming geeft voor het doorgeven van 
uw adresgegevens aan de drukker voor 
het versturen van de Sinte Barbara, het 
versturen van persoonlijke uitnodigingen 
of mails en dergelijke.

Daarom roept het bestuur u op de in-
stemmingsverklaring alsnog in te sturen. 
Op de website VOAWEB zal een in- 
stemmingsverklaring geplaatst worden 
en een retour adres. U kunt de leden- 
administratie ook verzoeken om een 
nieuw exemplaar. Na de jaarwisseling zal 
het bestuur de balans opmaken.
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Sinds kort is opgericht de (besloten) facebook groep KFOR-1, 20 april 1999 – 08 december 1999. 
Deze groep is opgericht om eventuele berichten en/of komende evenementen bij u onder 

de aandacht te brengen en uiteraard om onderling van gedachten te wisselen 
over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Ik wil u middels dit bericht hiervan op de hoogte brengen, en voor belangstellenden die zich 
ook bij deze groep willen aansluiten is de hieronder genoemde link bijgevoegd: 

www.facebook.com/groups/440739886455087 

Bij het tevoorschijn komen van de pagina ziet u de knop “lid worden”, daarop even klikken 
en vervolgens de 3 vragen beantwoorden. Aansluitend zult u een bevestiging 

van uw deelname aan deze groep ontvangen.

U bent van harte welkom!
Ik hoop spoedig van u een reactie te mogen ontvangen.
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Hier vond een bijzondere ceremonie plaats waarin een aantal 
memorabele gebeurtenissen plaats vonden. De Korpscomman-
dant feliciteerde alle aanwezigen met de 225ste verjaardag van 
het Korps en gaf aan dat deze reünie het sluitstuk vormde van 
activiteiten ter ere van dit jubileum. Zo werd in februari van dit 
jaar, onder arctische omstandigheden, het oprichtingsappel 
gehouden. En waar anders dan op het Gele Rijdersplein in 
Arnhem, daar waar de Rijders meer dan honderd jaar gelegerd 
waren. In juni werd een Battlefield tour georganiseerd naar 
Waterloo, een van de vele slagvelden waar het Korps zich heeft 
onderscheiden. 

Daarnaast werd postuum het mobilisatiekruis uitgereikt aan oud 
rijder Harrie Schreurs voor zijn verdiensten in de Tweede 
Wereldoorlog. Zijn broer, Ton Schreurs, nam deze in ontvangst. 
Dochter Sylvie Schreurs hield een indrukwekkende toespraak 
waarin ze vertelde over de mobilisatie-, oorlogs- en bezettingstijd 

van haar vader en zijn trots op het KRA. Wat als cadeau aan het 
korps gezien kan worden is de presentatie van het boek ‘Eene 
onvermijdelijke noodzakelijkheid’ 225 jaar Korps Rijdende 
Artillerie. De titel heeft betrekking op de motivatie van stadhouder 
Willem V voor het oprichten van de Rijdende Artillerie in 1793; 
‘Eene onvermijdelijke noodzakelijkheid’. 

Directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie 
(NIMH), Professor Schoenmaker deed verslag van de tot- 
standkoming van het boek, waarbij auteur Wiel Jacops kosten 
nog moeite gespaard heeft om de verhalen van oud-rijders door 
de eeuwen heen op te tekenen. Hiervoor werden vele uren 
doorgebracht in het KRA museum, maar werden ook talloze 
oud-rijders geïnterviewd over hun tijd bij het Korps. Auteur Wiel 
Jacobs mocht het eerste exemplaar zelf uitreiken aan de 
Wapenoudste, Brigade-Generaal Jeulink. Ook de Wapenoudste 
overhandigde een prachtig verjaardagscadeau aan het jubile-

OP 8 SEPTEMBER 2018 VOND OP DE LEGERPLAATS BIJ OLDEBROEK DE  

REÜNIE PLAATS VAN HET JUBILERENDE KORPS RIJDENDE ARTILLERIE. 

ROND DE 300 RIJDERS EN BETROKKENEN VAN GERELATEERDE EENHEDEN 

VERZAMELDEN ZICH VEELAL VERGEZELD MET PARTNER OP DE DAAR- 

VOOR SPECIAAL INGERICHTE OVERKAPPING. ONDANKS DAT HET BIJ- 

PRATEN NOG LANG NIET KLAAR WAS, VERPLAATSTE DE HELE GROEP ZICH 

TEGEN 13.00 UUR NAAR HET MONUMENT BIJ HET RIJDERSMUSEUM.

Stichtingen en Verenigingen

TEKST /// ELNT JHP ENSING    FOTO’S /// MCKLIN FOTOGRAFIE
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rende Korps. Het kunstwerk ‘225 Jaar Rijdende Artillerie’, van 
kunstenaar en collega veteraan Jos Gelissen, hangt sindsdien 
op het bureau van de Korpscommandant. 

‘Last but not least’ was er het eerbetoon aan Luitenant-kolonel 
titulair b.d. Marius van Pelt. Hij ontving uit de hand van de 
Wapenoudste Brigade-Generaal Jeulink de Artillerie Legpenning 
met opschrift “KRA Traditiehandhaver en adviseur” voor zijn 
inzet voor het Korps. Marius van Pelt geldt als de autoriteit op 
het gebied van de geschiedenis van het KRA, is in belangrijke 
mate verantwoordelijk voor het behouden en uitbouwen van de 
KRA traditiebeleving en geldt (gevraagd en ongevraagd) als 
vraagbaak en mentor voor de Korpscommandant. 
Zijn ‘wapenfeiten’ zijn onder andere; Directeur KRA museum 
(sinds 1995), de verhuizing van het museum van de Saxen 
Weimar naar de LbO, de doorgroei naar ‘Geregistreerd Museum’ 
en co-auteur van het herinneringsboek “Licht boven Orahovac” 
(KFOR-1 van 11 AfdRA in Kosovo, 1999).

Aansluitend werd er een krans gelegd bij het monument en een 
minuut stilte in acht genomen, waarna de Kolonel van het Korps, 
Luitenant-generaal b.d. Hans Sonneveld in zijn toespraak de 
reüniecommissie, onder leiding van Luitenant-kolonel Dave van 
Noort, hartelijk dankte voor de organisatie. De ceremonie werd 
afgesloten met het zingen van het Rijderslied. 

Na de ceremonie verplaatste de hele groep zich naar de locaties 
waar optreden van zowel de historische als de huidige artillerie 
getoond werden. Beide op eigen wijze indrukwekkende demon-
straties. Met volle inzet lieten de mannen en vrouwen van de 
A-Batterij en van de Manege Korps Rijdende Artillerie hun kun-
nen zien. Na de optredens werd de dag afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd en live muziek. De reünisten gingen na een 
volle dag met hernieuwde contacten en een voldaan gevoel 
huiswaarts. Tot volgend jaar. 

‘A la santé des francs lurons de l’artillerie légère’
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VOORAANKONDIGING 
UITNODIGING JAARDAG 2019

Deze uitnodiging is bestemd voor alle actief dienende officieren van het Wapen der Artillerie.
Daarnaast is een delegatie van maximaal 35 leden van de Vereniging Officieren der Artillerie (VOA) 

van harte welkom op deze jaarlijkse bijeenkomst.

UITNODIGING

 
De Wapenoudste der Artillerie

Brigade-generaal R.J. Jeulink
heeft het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse bijeenkomst 

voor officieren ter gelegenheid van de

342e verjaardag van het Wapen der Artillerie
                                            op donderdag 10 januari 2019 in de Officierscantine

(gebouw 230) van de Legerplaats bij Oldebroek.

PROGRAMMA
 17:00 uur:  ontvangst en inschrijving 
 21:00 uur:  einde bijeenkomst

TENUE
 Militairen:   GLT (groen, met wit overhemd, zwarte stropdas en batons); 

giberne zeer gewenst 
 Burger: dames avondjurk / heren smoking

FINANCIELE BIJDRAGE 
Voor deze bijeenkomst bedragen de kosten € 10,-- per persoon.

U wordt verzocht dit bedrag vóór 30 december 2018 over te maken op postgiro 
NL61 INGB 0005 6533 43 t.n.v. Wapentraditieraad Artillerie, Postbus 1000, 

8084 ZX ‘t Harde.

R.S.V.P.
Uiterlijk 28 december 2018 per e-mail naar: vustco.jaardag@mindef.nl

Gelet op de ervaringen van de laatste jaren wordt u geadviseerd tijdig te reserveren. 
Zonder reservering is toegang in principe niet mogelijk in verband met de benodigde mise-en-place.
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Na de ALV en de lunch op het Plein Kalvermarkt Complex (PKC), 
de locatie van de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie, 
gaan we naar De Tweede Kamer. 
De gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer aan het Bin-
nenhof in Den Haag staan een grootschalige renovatie te wach-
ten. Het Binnenhof wordt vanaf 2020 tot 2026 in één keer ge-
renoveerd. Het is daarom de laatste kans om nog voor de 
renovatie ons politieke regeringscentrum te bezoeken.

Het zeer interessante middagprogramma bestaat uit de vol-
gende onderdelen:
1.   Een carrousel met drie onderdelen onder begeleiding van drie 

(Tweede Kamer) leden van de Vaste Commissie voor Defen-
sie: 

  •  Het bezoek aan de grote vergaderzaal en aan de plenaire 
vergadering van de Tweede Kamer.

  •  De rondleiding door de (oude) Kamergebouwen.
   •  De informatiefilm over de parlementaire democratie, geze-

ten in de oorspronkelijk Tweede Kamer bankjes.

2.  Als vervolg op dit programmaonderdeel staat exclusief voor 
de VOA de “Oude Zaal” ter beschikking, de zaal waar tot 
1992 de Tweede Kamer vergaderde (bekijk de Oude Zaal op 
Google Streetview), met een presentatie/ discussie met leden 

van verschillende politieke fracties van de Vaste Commissie 
voor Defensie, waaronder ons lid van de VOA, de kapitein der 
Rijdende Artillerie b.d. Hanke Bruins Slot.

3.  Hierna volgt het optreden van de Fanfare ‘Bereden Wapens’ 
(FBW) op Het Plein voor het Ministerie van Defensie.

4.  Vervolgens het maken van de groepsfoto op het bordes van 
Plein 4, het Ministerie van Defensie. Dit is het “ultieme bewijs” 
van deelname aan deze interessante dag.

5.  Tenslotte het aperitief en het diner, verzorgd door één van de 
beste Paresto-organisaties binnen Defensie op het PKC.

Het Hoofdbestuur van de VOA en de afdeling Den Haag hopen 
velen van u volgend jaar (datum volgt) te ontmoeten in Den 
Haag, internationale stad van Vrede en Recht.

De Commissie van Voorbereiding ALV 2019

IN DE ST BARBARA NR. 3 VAN NOVEMBER 2018 EN OP DE VOA WEBSITE HEEFT 
DE EERSTE AANKONDIGING GESTAAN VAN HET BEZOEK VAN DE VOA AAN  
DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL. HET PROGRAMMA STAAT, NAAST  
DE ALV, VOORAL IN HET TEKEN VAN STRATEGIE, POLITIEK, BESTUUR  
EN ONTMOETING. MET EEN HOGE OPKOMST ZAL DEZE DAG DAN OOK  
EEN GROOT REÜNIE GEHALTE HEBBEN!

TWEEDE AANKONDIGING
 VOA MEETS PARLIAMENT

I.C.M. DE 70STE ALGEMENE LEDENVERGADERING DEN HAAG

DATUM VOLGT -  MEI 2019
VERENIGING OFFICIEREN ARTILLERIE
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Datum jaar Rang / titel / naam  woonplaats

05-feb 88 Elnt (R) b.d. Dr W.F. van Eekelen ‘S-GRAVENHAGE
05-feb 86 Maj. b.d. H.S. Elings EDE Gld
06-feb 89 Bgen b.d. A.W. Schulte ‘S-GRAVENHAGE
07-feb 87 Lkol b.d. J. Sikkens ‘T HARDE
15-feb 90 Maj b.d. B.A. Schelling RIJSWIJK ZH
24-feb 89 Maj b.d. E.H. Wagenvoort WAPENVELD

15-mrt 89 Maj (R) b.d. G.L. van Lennep AMSTERDAM
17-mrt 94 Kap b.d. J.P.E. Kleinekorte BREDA
20-mrt 94 Kol b.d. J. de Haan LEIDEN
30-mrt 89 Lkol (R) b.d. H.A. Korpel TEN BOER

08-apr 93 Kap (R) b.d. J.C. Mol HELMOND
09-apr 80 Lkol b.d. R.W. van de Graaf EDE
11-apr 80 Lgen b.d. G.J. Folmer OOSTERHOUT
14-apr 84 Elnt (R) b.d. A. Viskil RIJSWIJK ZH
21-apr 81 Lkol b.d. M.H.B.M. Lurvink KAMPEN
21-apr 80 Elnt (R) b.d. K. Duiker GOUTUM
24-apr 95 Genm b.d. KMAR H.C. de Bruijn VOORBURG
29-apr 81 Lkol (R) b.d. A. Kooistra HEERENVEEN
29-apr 81 Kol b.d. J. van Wincoop HARDERWIJK

80 (+) JARIGEN

BEVORDERINGEN ACTIEVE DIENST VERLATEN

OVERLEDEN

Rang Naam Wapen

L-Kol J. van der Veer Art

Maj S.J. Mulder Art

Elnt M.D. van Donk  Art
 I. van Luijtelaar Art
 J.F.H. Muller Luart
 W.J.J. Seijdlitz Art
 R.M. van Tongeren Luart

Rang Naam Wapen

Maj C. Kraaijeveld  Art

Kap K.N. Lenting  Art

Elnt P. van der Stege   Art

Krnt K.C.H.T.P. Verstijnen Art

Rang e/o Titel Naam Plaats Overlijdensdatum  Leeftijd

Kol (R) b.d. R.M. Dalmijn ‘S-GRAVENHAGE 15 oktober 2018 64 jaar

Elnt (R) b.d. H.F. Reinecke AMSTERDAM oktober 2018 71 jaar

Kap (R) b.d.  Drs A. de Thouars BREUKELEN okt / nov 2018 94 jaar

Maj b.d. P.J. Zoetmulder ‘S-GRAVENHAGE 2 november2018 88 jaar
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Zie ook voor update www.voaweb.nl

JANUARI 2019
Oldebroek  03 jan / 16:00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst met partners, Officierscantine LBO

Rotterdam 03 jan / 17:15 uur Nieuwjaarsbijeenkomst, Humanitas-Kristal, Nesselande Cypruslaan 400, Rotterdam

VUSTCO en VOA 10 jan / 17:00 uur 341e Jaardag Artillerie, ‘Officierscantine’ LbO

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

‘s-Gravenhage  17 jan / 17:00 uur  Nieuwjaarsbijeenkomst in gebouw 147, Frederikkazerne ‘s-Gravenhage

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

FEBRUARI 2019
Zuid-West 06 feb / 16:00 uur Jaarvergadering met diner, Uitspanning “De Fazanterie” te Ulvenhout 

Oldebroek 07 feb / 16:00 uur Afdelingsbijeenkomst met lezing, Officierscantine LBO

Rotterdam 07 feb / 17:15 uur Humanitas- Kristal, Nesselande Cypruslaan 400, Rotterdam

Gelderland 08 feb Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage 21 feb / 17:00 uur Bijeenkomst met VOC in gebouw 147 van de Frederikkazerne

Zuid-Oost 25 feb / 18:00 uur Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

MAART 2019
Oldebroek 07 mrt / 16:00 uur Jaarvergadering, Officierscantine LBO

Rotterdam 07 mrt / 17:15 uur Humanitas- Kristal, Nesselande Cypruslaan 400, Rotterdam

Gelderland  08 mrt Bodega Chez Armand, Koningstraat 87/88, Arnhem

’s-Gravenhage 21 mrt / 17:00 uur Bijeenkomst met voordracht in gebouw 147 van de Frederikkazerne

Zuid-Oost 25 mrt / 18:00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven

APRIL 2019
Oldebroek 04 apr / 16:00 uur Afdelingsbijeenkomst met lezing, Officierscantine LBO

Rotterdam 04 apr / 17:15 uur Humanitas- Kristal, Nesselande Cypruslaan 400, Rotterdam

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

Zuid-West 17 apr / 16:00 uur Bijeenkomst met lezing en diner Uitspanning “De Fazanterie” te Ulvenhout

’s-Gravenhage 18 apr / 17:00 uur Gewone bijeenkomst in gebouw 147 van de Frederikkazerne

Zuid-Oost 29 apr / 18:00 uur  Chin. Ind. Rest. Peking, Julianalaan 56, 6124 AL Papenhoven  



SEPTEMBER-BIJEENKOMST
Wegomleggingen, allerhande ander verkeersongemak en een 
protesterend vervoermiddel leiden er toe dat de driekoppige 
stuksbediening uit Ede met forse vertraging arriveert in “Chez 
Armand”, waar de afdeling inmiddels haar stelling heeft betrok-
ken. Na aankomst van oud-voorzitter Jos staat de teller op der-
tien, toch een aantal om trots op te zijn.

Na het traditionele eerste drankje op eigen rekening biedt ver-
trekkend gastheer Boudewijn een rondje aan. Zoals in het au-
gustusverslag door Cees beschreven wordt hij tot onze vreugde 
opgevolgd door de ons bekende, voortreffelijke gastvrouw Yvet-
te. Na vijf jaar is hij toe aan een nieuwe uitdaging, maar geeft 
ook aan met gemengde gevoelens te vertrekken. Met onze club 
in zijn van vele artillerieparafernalia voorziene eigen hoek en al 
ruim vijftig jaar te gast in de bodega heeft hij in de afgelopen vijf 
jaar een bijzondere band gekregen. Hij laat dan ook doorsche-
meren in de toekomst nog wel eens bij ons te zullen aanschuiven 
voor een drankje en het ophalen van herinneringen. Voorzitter 
Marius zwaait Boudewijn lof toe en bedankt hem namens de 
hier aanwezige harde kern van de afdeling Gelderland van onze 
vereniging hartelijk, waarna hij hem een fraaie ingelijste repro-
ductie van het schilderij “Gele Rijders (in het duin)” van Breitner 
overhandigt. Boudewijn toont zich verguld met dit mooie en toe-
passelijke cadeau.

Tussen alle gesprekken door meldt Brenda dat Marius een rond-
je aanbiedt. Dat vinden we allen geweldig, maar wat is de reden? 
Welnu, daar zijn we snel achter. Met gepaste trots vertelt hij dat 
hem onlangs tijdens de druk bezochte Rijdersreünie wegens het 
225-jarig bestaan van het Korps door de Wapenoudste de 38e 
Artillerielegpenning met inscriptie “KRA Traditiehandhaver en 
adviseur” is overhandigd. Als reden voor de toekenning op voor-
dracht van de Wapen Traditie Raad Artillerie vermeldt de toeken-
ningsdagorder zijn grote verdiensten voor militaire geschiedenis 
in het algemeen en traditiehandhaving en het opbouwen en in 
stand houden van kennis van de historie van ons Wapen in het 
bijzonder. Het voorgaande blijkt onder meer uit zijn activiteiten 
als directeur van en vrijwilliger bij het KRA-museum, zijn voorzit-
terschap van de Stichting Airborne Herdenkingen destijds en zijn 
co-auteurschap voor het herinneringsboek “Licht boven Oraho-
vac”, handelend over de KFOR-missie van 11 AfdRa in Kosovo 
in 1999. Dat is nogal wat, waar we onze voorzitter van harte mee 
feliciteren en graag op drinken.

Inmiddels heeft Brenda de gebruikelijke heerlijkheden geser-
veerd en komt van alles aan de orde tijden diverse aangename 
gesprekken. En passant passeert de aanstaande Barbaraviering 
de revue, waarvan datum en plaats nog in nevelen gehuld zijn. 
Slechts de verteller van de Barbaralegende wordt “aangewe-
zen”. Ook wordt de aandacht nog gevestigd op het door het 
Instituut voor Militaire Historie uitgebrachte gedenkboek met als 
titel “Eene Onvermijdelijke Noodzakelijkheid, 225 jaar Rijdende 
Artillerie 1793-2018”. 

Het boek kost slechts 10 Euro en onze secretaris zal u per e-mail 
de benodigde informatie ter verwerving van het boek doorgeven. 
Uw verslaggever, deel uitmakend van de Edese stuksbediening 
biedt het laatste drankje aan wegens het slagen van zijn enige 
kleindochter voor haar VWO-examen, de aanvang van haar stu-
die aan Wageningen Universiteit en het feit dat hij onlangs de 
leeftijd van 78 jaar heeft mogen bereiken. 

Ruim na zeven uur klinkt “houd op vuur”, gevolgd door “uit stel-
ling”, waarna er een eind komt aan het al weer negende gezellig 
samenzijn van dit jaar. We keren tevreden huiswaarts en stellen 
tot onze geruststelling vast dat ons vervoermiddel niet meer pro-
testeert.

GELDERLAND
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OKTOBER-BIJEENKOMST DE 616E 
Stralend weer, veel afzeggingen en dus slechts met z’n zevenen 
in onze vertrouwde hoek.
Een half uurtje zelfs met acht man omdat de onlangs afgetreden 
eindredacteur van ons op onregelmatige tijden verschijnende lijf-
blad Henk voor het volgen van een cursus in de buurt moet zijn. 
Levert hem in ieder geval als de bekende vliegende kraai een 
drankje en hapje op. Hopelijk is zijn bezoek, maar dan regulair, 
voor herhaling vatbaar. 

Hoewel wij Yvette niet durven te ver-
gelijken met de nieuwe bezems uit 
het eveneens bekende gezegde, laat 
ze op aangename wijze merken dat 
wij voor de eerste keer bij haar als 
nieuwe uitbater te gast zijn. Ze biedt 
namelijk het eerste rondje, de hapjes 
en niet te vergeten heerlijke bitterbal-
len aan. Geweldig Yvette, waar vind 
je dat nog? Wij komen graag tot in 
lengte van jaren. Na het zoet komt het 
minder zoete. Ze kondigt namelijk (tot onze droefenis) aan dat ze 
de naam van het bedrijf gaat veranderen met daarbij (als pleister 
op de wonde tot onze vreugde) de vermelding “voorheen Chez 
Armand”. We hebben allen voor hetere vuren gestaan, dus ook 
hier komen we overheen. Zodra de naamsverandering een feit is 
doe ik u daar langs deze weg kond van.

Daar voorzitter Marius voor maanden, ja tot ver na Sinte Barbara 
en zelfs na de jaarwisseling in Frankrijk zal verblijven neemt onze 
secretaris a.i. Jaap de honneurs waar en heet ons welkom. Zijn 
eerste mededeling betreft het overlijden op 9 oktober jl. van ons 
mede-lid van de afdeling Kolonel b.d. Lua A.H. (Bert) Verkroost 
op 96-jarige leeftijd. Jos (uw verslaggever) zal als oud-collega 
en als vertegenwoordiger van onze afdeling de afscheidsbij-
eenkomst op zaterdag 13 oktober in Crematorium Moscowa in 
Arnhem bijwonen. Jaap weet ons ook te melden dat onze Bar-
barabijeenkomst plaats zal vinden op 4 december a.s. in Bras-
serie “De Boerderij” in Arnhem. Om zijn tijdelijk voorzitterschap 
te onderstrepen biedt hij ons het volgende drankje aan. Jaap, 
wij zijn zeer content met de wijze waarop je invulling geeft aan 
het voorzitterschap a.i., zeker zolang je hierbij drankjes aanbiedt.

Als altijd zijn de gesprekken onder het genot van eerdergenoem-
de heerlijkheden aangenaam en soms intens in de meest positie-
ve zin. Kameraadschap heeft voor velen van ons daadwerkelijk 
inhoud door er juist in moeilijke omstandigheden voor elkaar te 
zijn. Ook is het leuk om te vernemen dat sommigen van ons nog 
overvolle agenda’s hebben. George uit Lunteren is er zo een. 

Naast zijn lidmaatschap van en activiteiten voor diverse vereni-
gingen geeft hij onder meer kooklessen voor volwassenen en 
kinderen op de basisschool. Dat zijn activiteiten bij de kinderen in 
de smaak vallen blijkt uit een uitspraak van een van de kinderen 
aan zijn adres “ik kan je wel knuffelen”. Hoewel de dienstdoende 
fotograaf aanvankelijk de verkeerde op de foto wil zetten wegens 
het aanbieden van het laatste rondje komt toch de juiste gever 
op tijd in beeld en dat is Rob die ons toedrinkt. En waarom dan? 
Omdat hij het hier zo gezellig vindt en graag met ons verkeert.

Dat Arnhem zo hier en daar op de schop gaat hebben we ge-
merkt als we tevreden en voldaan, maar als gevolg van weg-
werk-zaamheden langs een grote omweg met drie man Ede-
waarts keren.

Ter aanvulling op dit verslag zij vermeld dat tijdens een ingetogen 
en door vele oud-colega’s bezochte afscheidsbijeenkomst van 
Bert Verkroost zijn oud-collega, vriend en mede -lid van onze 
afdeling Kolonel b.d. Lua Henk van Randwijk afscheid van hem 
nam met een toespraak, waarin zijn militaire carrière centraal 
stond.

SEPTEMBER-BIJEENKOMST
De zomer was bijna voorbij, dus werd het weer tijd voor het meer 
serieuze werk. Op 6 september hield de majoor militair huisarts 
J. Peters een lezing over: De Ontwikkeling van de Geneeskundi-
ge Verzorging van 2008 tot 2018. 
In een boeiend betoog bracht hij over het voetlicht:
• De naweeën van de reorganisatie en centralisatie, met daarin 

o. a. het opschorten van de opkomstplicht en het weghalen 
van de geneeskundige pelotons bij de manoeuvrebataljons;

• Het hoogtepunt van de medische keten.

Hij benadrukte het belang van de band die een dokter moet heb-
ben met de eenheid hetgeen in Mali geschiede. De arts moet 
mee de poort uit om ter plaatse te zijn als hij nodig is. E.e.a. heeft 
in kritieke situaties ook zijn nadeel, omdat niet in alle landen het 
rode kruis op de auto’s wordt gerespecteerd. Reden waarom 
dikwijls het rode kruis van de auto wordt verwijderd. Een ander 
heikel punt blijkt het feit dat er zo’n 125 militaire verpleegkun-

OLDEBROEK



Nieuws uit de Afdelingen

58

digen te weinig zijn. Om dit tekort op te vullen zullen die in de 
toekomst weer intern worden opgeleid. 

Om de gehele geneeskundige keten op een verantwoord niveau 
te brengen, speelt ook de politiek een belangrijke –centen- rol. 
De wens is dan ook om in de toekomst een Foreward Surgical 
Team (mobiel ziekenhuisje) bij uitzendingen in te zetten. Dwars 
door het gehele verhaal heen waren het enthousiasme en de ge-
drevenheid van de spreker die de aandacht van het gehoor in de 
ban hielden.

Na de goede voorbereiding van de nieuwe commissaris evene-
menten werd het sluitstuk verzorgd door de nieuwe voorzitter 
middels het overhandigen van een geestverfrissende Barbara-
bitter.

OKTOBER-BIJEENKOMST
Ook in oktober 2018 wilden we als oudge-
dienden op de hoogte blijven van de nieu-
we ontwikkelingen bij defensie. Immers de 
belangstelling blijft, niet alleen voor elkaar, 
maar ook voor de techniek, niet alleen van 
de artillerie maar ook voor andere wapens, immers hoe verve-
lend oorlog voeren ook is, je doet het samen. Dit samen doen, 
wordt onder andere mede voorbereid door de Commissie van 
Proefneming in de LBO. We werden in twee groepen verdeeld 
om alles wat geheim is heel goed te kunnen zien. De bedoeling 
was om er verder niet over te praten en geen foto’s te maken. 
Vandaar! Het was heel interessant, we zijn weer bij en de vijand 
mag van niets weten.

NOVEMBER-BIJEENKOMST
In november vertelde de heer Jacques Bartels, mede namens 
zijn medeauteur Maurice Göttgens van het boek: Met het vi-
zier op het oosten, over de wederwaardigheden van 102 Ver-
kenningsbataljon, ooit het grootste bataljon van de Koninklijke 
Landmacht. Het bataljon heeft niet alleen in Nederland geac-
teerd maar ook in La Courtine en uiteraard Hohne. En ……… 
zoals huzaren natuurlijk zijn: ook ontberingen wisten zij op zo’n 
bewonderenswaardige manier te boven te komen dat er die mid-
dag nauwelijks tijd over was voor een huzarengrap. Onderdelen 
die aan de orde kwamen, waren onder andere: Verdedigingscon-
cepten van de NAVO, het harde bestaan en zwaar handwerk, de 

lichte brigade, commandogroep-compagnieën, enz. Er was zelfs 
gelegenheid om het boek te kopen.

De gehele lezing paste mooi tussen de goede voorbereiding  
van onze commissaris evenementen Nico Verweij en het dank-
woord van onze voorzitter Piet Winckelmolen. 
Het geheel werd afgesloten met een smaakvolle wildmaaltijd 
waarvoor we de Oostvaarders plassen niet nodig hadden. Uit-
eindelijk was het de aanwezigheid van onze dames die het ge-
heel echt compleet maakte.

JAARLIJKSE LUNCH VOC/VOA
Op donderdag 13 september was het weer zover dat we De 
Haagsche Club, een Haagse sociëteit voor heren van standing, 
mochten betreden als gasten van de Haagsche Tafel sinds 1937 
van de VOC. Met 16 leden was de Haagse afdeling van de VOA 
vrijwel in gelijk aantal als de gastheren aanwezig. De drankjes 
vooraf, die werden aangeboden door twee gulle cavaleristen, 
werden geserveerd in de tuinzaal van het historische pand aan 
de Lange Voorhout. Toen de hernieuwde kennismaking – want 
met maar twee ontmoetingen per jaar is het altijd even inspe-
len – voldoende ver was gevorderd, gingen we aan tafel in de 
naastgelegen zaal. VOC voorzitter Axel Rosendahl Huber had 
maar voor enkele prominenten een tafelschikking gemaakt zo-
dat de rest van de cavaleristen en artilleristen ongedwongen kon 
opmengen. 

Beide voorzitters – Axel en Kees – kwamen beurtelings aan 
het woord en zij zetten de traditie voort om elkaars PSU aan te 
vullen al moet daarbij wel worden opgemerkt dat in dit tempo 
doorgaand de februari- en septemberbijeenkomsten tot ver in 
de 22e eeuw zullen moeten doorgaan om die PSU compleet te 
krijgen. Het kan dus geen kwaad om alvast wat gele bonnetjes 
klaar te maken met volledig willekeurig RM of RR. Er werd weer 
door beide delegaties gezongen want de cavaleristen wilden 
ook deze keer weer laten merken dat ze zinvolle tradities graag 
overnemen. Er zat ook nog een educatief tintje aan de bijeen-
komst want spreker Marinus van der Vos, die na KMA, Infante-
rie, uitzendingen en (Haagse) politie uiteindelijk bij de gemeente 
Den Haag was beland, vertelde hoe hij zijn op de KMA geleerde 
“skills for life” daar toepaste en dan vooral bij de vernieuwing van 

‘S-GRAVENHAGE



59

Nieuws uit de Afdelingen

het marktcomplex aan de Herman Costerstraat. In de contacten 
met de kooplui daar bleken die skills zelfs heel goed bruikbaar. 
Toen we, na de gang langs de kassier weer buiten op het zon-
nige Lange Voorhout kwamen, klonk daar vrolijke marsmuziek. 
Die was weliswaar niet voor ons bestemd maar voor een grote 
groep voorbij stappende sportieve Haagse scholieren maar het 
klonk toch goed. 

BEZOEK AAN DE SALUUTBATTERIJ
Ongeveer een dozijn Haagse VOA leden was dinsdag 18 sep-
tember tijdig aanwezig op de Koekamp om de inspectie van de 
saluutbatterij door de Gouverneur van de Residentie bij te wo-
nen. Terwijl de Rijders even rust kregen voor ze echt aan de bak 
moesten, verplaatsten de VOA-ers zich naar het Paviljoen voor 
hetzij koffie of de traditionele droge sherry. 

Door de afwezigheid van Boni ontbrak deze keer niet alleen het 
trompetgeschal maar ook het dubbele portie poffertjes zodat 
we toch wat aan traditie inboetten. Het traditionele – we blijven 
dit trefwoord herhalen – kwam toch weer wat terug toen Lkol 
Rienk Sijbrandi, de Korpscommandant KRA, ons verraste met 
een exemplaar van “Eene onvermijdelijke noodzakelijkheid” het 
gedenkboek ter gelegenheid van 225 jaar Rijdende Artillerie.  
Verder dan even doorbladeren van het boek kwamen we niet 
want we moesten snel verplaatsen naar de stelling om het eerste 
van de minuutschoten te zien en horen afgaan. Terwijl de inge-
deelde Rijders daarmee doorgingen, mengden buiten de hek-
ken niet-ingedeelde Rijders en VOA-leden zich in verschillende 
groepjes om allerlei oude en nieuwe verhalen uit te wisselen. 

Tot onze vreugde merkten we dat bezoekers aan de Koninklij-
ke stoet na het bekijken daarvan, zich in toenemende aantallen 
toch nog naar de Koekamp haasten om de saluutbatterij in actie 
te zien. Wat niet weg neemt dat we met smart uitzien naar een 
stellingname op de Lange Vijverberg. 

SEPTEMBER BIJEENKOMST
Bevestigend beantwoordt je de vraag of je, in dit geval Cas Rob-
be, een kort verslag van de VOA bijeenkomst van 20 september 
2018 wilt schrijven. Thuis gekomen realiseer je dan dat je geen 
enkele aantekening hebt gemaakt, dus dat wordt je geheugen 
testen. Een geheugen beïnvloed door een borrel aangeboden 
door Willem de Kovel voor zijn 70ste verjaardag, een borrel in 

verband met de 65ste verjaardag van Martin Rauwé en de rode 
wijn aan tafel om de 69ste verjaardag van Arie den Breejen te 
vieren, uiteraard elk drankje door afwisselend de coupletten 2, 3 
en 4 van het Artillerielied ondersteund. Met couplet 1 hadden wij 
reeds de aanwezigheid van onze Haagse erevoorzitter Wim Loos 
gevierd. Met de opmerking “het verslag hoeft niet te lang te zijn” 
hoop ik aan het verzoek van onze Haagse voorzitter Kees van 
Harmelen te hebben voldaan. 

RODE BROEKEN BIJEENKOMST
Als we het goed hebben gezien, is de omzet van de rode broe-
ken industrie het afgelopen jaar weer met enkele procenten ge-
stegen en gezien de vragen die door enkele nieuwkomers zijn 
gesteld over de herkomst van deze Haagse traditie, zit er nog 
verdere groei in. Direct na het welkomstcouplet – het eerste – 
voor onze erevoorzitter Willem Loos, kreeg die zelf het woord om 
te vertellen dat op de dag van zijn verjaardag zijn gebit door zijn 
tandarts nog hapklaar was verklaard en dat hij op de ochtend 
van deze donderdag bij het koffie drinken met dochter Stella, 
de bewondering van een wildvreemde dame had geoogst voor 
zijn onberispelijk gesneden tweed colbert, een aanblik waarvoor 
die dame anders naar Engeland had moeten reizen. Hij besloot 
met de uitnodiging om de glazen te laten vullen waarna wij hem 
konden toedrinken voor zijn 88e verjaardag. Vooral wegens het  
laatste deel van het verhaal, was daarbij uiteraard het vierde 
couplet het enig passende. 

Nadat voorzitter Kees met enige moeite het initiatief weer aan 
zich had getrokken, gaf hij na enkele huishoudelijke medede-
lingen secretaris Piet de gelegenheid om te rapporteren over 
de Ledenraad van de voorgaande woensdag. Piet kon vertellen 
dat deze Ledenraad een stortvloed aan documentatie had op-
geleverd waar het bestuur zich eerst doorheen moest werken 
alvorens die aan de afdeling voor te kunnen leggen om pas daar-
na weer terug te kunnen rapporteren aan de hogere echelons 
van onze vereniging. De commissie van voorbereiding ALV2019 
was in de Ledenraad aanwezig geweest in de personen van Jan 
Kreuger en Otto Stolp om over de voorbereidingen te rappor-
teren en had al bewondering geoogst voor het programma. Er 
blijven daarmee nog maar twee punten over; goedkeuring van 
de begroting en grote deelname en dan vooral van de actief die-
nende collega’s. Die krijgen die dag dankzij onze afdeling de mo-
gelijkheid krijgen om door te dringen tot de hoogste niveaus van 
zowel Defensie als het Koninkrijk. 

Boni was aanwezig met twee instrumenten maar omdat zijn 
trompet iets meer mogelijkheden heeft dan zijn Taschenjagd-
horn, was enig overleg met pro-cantor Tony nodig om te zorgen 
voor de juiste toonhoogte bij de inzet om te voorkomen dat een 
deel van het Haagse VOA mannenkoor halverwege een couplet 
een octaaf moest zakken om niet als knapenkoor te eindigen. En 
nou zijn wij volgens het vijfde couplet wel forse knapen maar die 
vaststelling is toch iets anders bedoeld. Boni liet het niet bij mu-
zikale bijdragen maar bood ook de wijn aan tafel aan; een glas 
rode wijn dat voortreffelijk smaakte bij de al enigszins winters 
getinte maaltijd. 

Alles bij elkaar was het zo gezellig dat een aantal plakkers ruim 
na de koffie moest concluderen dat het nou toch echt tijd werd 
om ook de oktoberbijeenkomst te besluiten.
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5.  Op dinsdag 17 september de mogelijkheid om via de AVA 
deelname aan een erecouloir van veteranen op Prinsjesdag in 
Den Haag. Er wordt mogelijk geloot.

U kunt Uw belangstelling kenbaar maken door het sturen van 
een e-mail of een brief aan: AVA t.a.v. AVA / lkol art b.d. F.T. Dürst 
Britt, p/a VustCo, MPC 35A, Antwoordnummer 7510, 3509 WB 
Utrecht (geen postzegel nodig). Antwoord via e-mail is ook mo-
gelijk aan FT.DurstBritt.02@mindef.nl . U ontvangt dan per aan-
gemelde activiteit nadere informatie.

ARTILLERIE ONDER DE AANDACHT 

KONINKLIJKE STUDENTEN SCHIETVERENIGNG

Voorgeschiedenis 
Toen Napoleon in 1815 na zijn ontsnapping van Elba, met zijn 
legers richting de Nederlanden trok, reisden Amsterdamse stu-
denten in de beweegbare schutterijen naar Frankrijk. In de Slag 
bij Waterloo werden de Fransen echter definitief verslagen, zon-
der dat de studenten eraan te pas waren gekomen. Er is pas 
weer sprake van Weerbare Amsterdamse studenten toen de Bel-
gen in 1830 tegen de Noordelijke Nederlanden in opstand kwa-
men. In de diverse studentensteden werden al snel Studenten 
Korpsen opgericht, zo ook in Amsterdam. Bij Leuven kwam het 
tot een beslissende slag, na een glorieuze overwinning werd de 
reis terug naar Amsterdam een zegetocht. In de hoofdstad aan-
gekomen, werden de studenten binnen gehaald met prijzende 
redevoeringen van de hoogleraren Den Tex en Van Lennep. In 
1832 kwamen de Studentenkorpsen opnieuw onder de wape-
nen, dit keer nadat het Franse leger zich had klaargemaakt om 
de laatste Nederlandse troepen uit België te verwijderen. De Stu-
dentenkorpsen zijn toen echter niet in actie gekomen, en na de 
val van het Citadel van Antwerpen keerden de Amsterdamse 
Schutters weer terug naar Amsterdam. In 1834 werden de Korp-
sen definitief ontbonden. Oprichting De historie van de K.S.S. 
gaat terug naar het jaar 1880. In de jaren 1877-1881 worstelde 

AVA-ACTIVITEITEN 
In het afgelopen jaar is er door de AVA een aantal eigen activitei-
ten georganiseerd, die in komend jaar zullen worden herhaald. 
Mogelijk dat er door het korps (Korps Veldartillerie, Korps Rij-
dende Artillerie of het Korps Luchtdoelartillerie) waartoe U be-
hoort nog een extra bijeenkomst wordt georganiseerd. In 2019 
heeft het bestuur van de AVA de volgende planning voor activi-
teiten:
1.  Op zaterdag 4 mei de mogelijkheid om via de AVA deel te ne-

men aan een erecouloir van veteranen op de Dam in Amster-
dam. Er wordt mogelijk geloot;

2.  Op zondag 5 mei bij voldoende animo met een AVA-detache-
ment deelname aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. U 
kunt meelopen, meerijden of op de tribune zitten;

3.  Op zaterdag 29 juni bij voldoende animo deelname met een 
AVA-detachement aan de Veteranendag en het -defilé in Den 
Haag. (Alleen voor veteranen.) U kunt meelopen, meerijden of 
op de tribune zitten. Ook bestaat de mogelijkheid om de bij-
eenkomst in de Ridderzaal en/f op het Binnenhof mee te ma-
ken. (Geen rollators of rolstoelen; er wordt mogelijk geloot). U 
dient zich in te schrijven bij het Veteraneninstituut en dat ook 
te melden bij de AVA. Coördinator voor het KVA is Gerrit Bosch 
(hdgbosch@gmail.com), voor het KRA is dat Arjan Dijkhuizen 
(arjandijk95@gmail.com) en voor het KLUA is dat Jakob Tonnis 
(JJ.Tonnis@mindef.nl);

4.  Op zaterdag 14 september deelname aan de jaarlijkse Reünie 
Veld- en Rijdende Artillerie tijdens de Open Monumentendag 
op de Legerplaats bij Oldebroek in ’t Harde;

ARTILLERIE
V E T E R A N E N

VERENIGING

ASSOCIATIE

TEKST /// LKOL ART B.D. F.T. DÜRST BRITT

Deelname aan de Veteranendag in Den Haag



afdeling veldartillerie (tegenwoordig de 14e 
afdeling); het vervullen van ceremoniële taken 
binnen het Amsterdamsch Studenten Corps 
en andere activiteiten. De KSS bestaat thans 
uit zo’n 25 schutters, allen lid van het Amster-
damsch Studenten Corps, waarvan vier be-
stuursleden: de praeses in rang van Eerste 
Luitenant, de quaestor en de ab-actis in de 
rang van Tweede Luitenant en de commissa-
ris schieten in rang van Kornet. Het wapenar-
senaal bestaat inmiddels uit een aantal gewe-
ren type Colt, de GLOCK 17, de Minimi en de 
MAG. Voor de ceremoniële gelegenheden 
wordt nog steeds het FAL-geweer gebruikt. 
De laatste ceremoniële activiteiten waar de 
KSS erewacht heeft gestaan zijn: Prinsjesdag 
1999, 2000, 2001, 2009, 2010, 2013, 2015 en 

2016; het koninklijk huwelijk tussen prins Willem Alexander en 
prinses Maxima; de bijzetting van prins Claus, de bijzetting van 
koningin Juliana, de Amsterdamse Veteranendag, de opening van 
de Hermitage en de inhuldiging van Koning Willem Alexander. 

Situatie anno nu 
De K.S.S. is officieel erkend door het Ministerie van Defensie en 
ressorteert het Regionaal Militair Commando-West. Het moeder-
strijdkrachtonderdeel is de Artillerie van de Landmacht, mede 
door het gezamenlijke optreden tijdens de Tiendaagse Veld-
tocht. De ceremoniële tenues komen daarom dan ook sterk 
overeen met de tenues van de Artillerie. 

De K.S.S. stelt zich ten doel om een wederzijdse kennismakings-
functie te vervullen tussen de maatschappij en de krijgsmacht in 
de breedste zin van het woord. Onder het tal van activiteiten die 
ieder jaar worden georganiseerd ten behoeve van dit doel beho-
ren onder andere: 
• deelname als erewacht aan het ceremonieel Prinsjesdag;
• deelname aan militaire oefeningen; 
•  deelname aan de Vierdaagse van Nijmegen als eenheid in mi-

litair verband;
• deelname aan militaire ceremoniële aangelegenheden;
•  excursies maken naar alle mogelijke onderdelen van de krijgs-

macht;
•  intensieve contacten onderhouden met de militaire academi-

sche instellingen: het Koninklijk Instituut voor de Marine en de 
Koninklijke Militaire Academie;

• meedoen aan schietwedstrijden;
• deelname aan militaire en civiele herdenkingen. 
•  contact onderhouden met het Wapen der Artillerie en in het 

bijzonder het Korps Veldartillerie.

De lustrumweek zal worden geopend met een ceremoniële in-
spectie en parade op donderdag 22 november 2018. De inspec-
tie en parade zal worden afgenomen door plaatsvervangend 
Gouverneur van de Hoofdstad, Kolonel Beaufort.

Bron: Draaiboek XXVIIe Lustrumviering K.S.S.

Transvaal om haar vrijheid, die haar in 1876 
ontnomen was. Dit riep de weerbaarheidge-
dachte bij de studenten wakker, zoals ook 
de Belgische opstand in 1830 had gedaan. 
Om vorm te geven aan deze gedachte werd 
in februari 1881 een bijeenkomst gehouden, 
waar het ontwerp van de Amsterdamsche 
Studenten Schietvereeniging (A.S.S.) ge-
maakt werd. Alhoewel de eerste vergadering 
van het gezelschap in maart 1881 gehouden 
werd, is de Koninklijke goedkeuring pas op 
16 juli gekomen en zou het tot de herfst du-
ren voordat er wapens en munitie voorhan-
den waren. Op 26 november 1881 vond de 
eerste schietoefening plaats op de banen 
van “Claudius Civilus” te Amsterdam. Deze 
eerste schietoefening werd zo belangrijk ge-
acht, dat de datum van 26 november als Dies werd gekozen. Op 
12 augustus 1888 verleende Koning Willem III de jonge vereni-
ging als eerste der Weerbaarheden, het predicaat “Koninklijk”. In 
de jaren die volgden werd op de 100 en 150 meter geschoten 
met Beaumonts en de nieuwere Remington geweren. Ook werd 
met Flobert en revolver geschoten. In 1895 vormden de leden 
een vaandelwacht ter ontvangst en begeleiding van generaal 
J.A. Vetter bij diens aankomst in Amsterdam. Twintigste eeuw 

Herinneringsmedaille ter gelegenheid van het huwelijk van prins 
Willem Alexander en prinses Maxima in 2002, deze werd onder 
andere uitgereikt aan de deelnemende studenten van de KSS Bij 
het 25-jarig bestaan van de vereniging aanvaardde Z.K.H. prins 
Hendrik der Nederlanden het Beschermheerschap. Vele malen 
heeft de KSS blijk gegeven van trouw aan het Vorstenhuis, zoals 
de erewacht in 1898 te Amsterdam bij de inhuldiging van koningin 
Wilhelmina, tezamen met de weerbaarheden uit Utrecht, Leiden 
en Delft. Ook bij het huwelijk van prinses Juliana met prins Bern-
hard in 1937 werd een gezamenlijke studentenerewacht gefor-
meerd bij de Grote Kerk te ‘s Gravenhage. De Amsterdamse sec-
tie, onder commando van Joseph Luns, verscheen bij deze 
gelegenheid in nieuwe uniformen. Op 28 mei 1938 aanvaardde 
prins Bernhard het beschermheerschap. Toen op 23 oktober 1941 
het Amsterdamsch Studenten Corps werd opgeheven, verdween 
ook de KSS tijdelijk van het toneel. In de loop van 1945 werd de 
vereniging weer actief, en in 1947 kreeg ze de beschikking over de 
schietbanen van Zeeburg, waar zij op 30 mei van dat jaar de Inter-
academiale organiseerde en won. Op 30 december 1946 leverde 
de KSS een erewacht bij het officiële bezoek van de Koningin aan 
Amsterdam. Mede als beloning voor het studentenverzet, werd 
het sindsdien traditie dat de KSS bij een officieel bezoek van H.M. 
de koningin aan Amsterdam een eerste Paleiswacht zou leveren. 
Vanzelfsprekend gaf de KSS ook acte de présence bij de inhuldi-
ging van koningin Juliana in 1948. De activiteiten van de KSS na 
de oorlog bestaan uit: schietoefeningen op militaire schietterrei-
nen; het leveren van erewachten (tot 1987 ook voor de 4 mei her-
denkingen op de Dam); het onderhouden van contacten met mili-
taire autoriteiten en het bezoeken van militaire objecten; het 
deelnemen aan oefeningen van het moederregiment, de 107ste 
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’T HARDE
Op 8 september werd een open lucht concert uitgevoerd tijdens 
de Open Monumentendag op de Legerplaats bij Oldebroek. Di-
rect na het concert werd een marscolonne geformeerd en gemar-
cheerd naar de tent waar een belangrijk ceremonie zou worden 
uitgevoerd. Dit betrof de uitreiking en aan Koninklijke onderschei-
ding aan kap art b.d. H.D.G. Bosch. Hij werd door de burgemees-
ter van Hattem gedecoreerd als lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
De ceremonie werd door het ROA ingeluid met de Artillerie-mars 
en afgesloten met het Wilhelmus.

ZIERIKZEE
Op 29 september werd een concert uitgevoerd in de Nieuwe kerk 
aldaar met als speciale gasten de senioren uit Schouwen-Duive-
land. Deze doelgroep heeft in groten getale gevolg gegeven aan 
de uitnodiging en aan de reacties te merken werd de muziekkeuze 
van het ROA zeer op prijs gesteld. Het was voor het orkest het 
eerste (en zeer gestaagd) optreden in Zeeland.

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

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

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

Repetities in de sportzaal op de Legerplaats bij Oldebroek

>>> TERUGBLIK OPTREDENS <<<

VUGHT
Op 6 oktober is een open lucht concert georganiseerd ter gele-
genheid van het 100 jarig bestaan van de Isabellakazerne. 

De muziekkoepel op de bakermat van het Regiment Wielrijders 
was te klein voor het ROA. Onder een stralende zon werden op 
het grasveld marsen, filmmuziek n klassiek getinte muziek- 
stukken uitgevoerd tot groot vermaak van de vele omstanders.

AMSTERDAM
22 november was de 22e lustrumviering van de K.S.S. in  
Amsterdam. Deze afkorting staat voor de Koninklijke Studenten 
Schietvereniging die gelieerd is aan het Korps Veldartillerie. 
Zij dragen het Ceremoniële Tenue van de Artillerie en in plaats  
van de talpa wordt door de studenten een kepie met hanen- 
veren. 

Helaas was het ROA niet in staat om een representatief orkest te 
formeren voor het defilé door centrum Amsterdam.

RHOON
Op 7 december is er met een kleine bezetting het jaarlijkse gala 
van de NDTA op muzikale wijze ondersteund onder de titel  
“Christmas Carols en Koralen”.
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  JAAR PLANNING 2019: ROA ON LIBERATION TOUR.

13 april Artillerie jaarconcert; locatie volgt

04 mei Herdenking Capitulatie Duitsland WO2 op de Basis in Doorn

05 mei Bevrijdingsdefilé in Wageningen

21 juni Veteranenconcert in Breda

28 juni Veteranentaptoe in Den Haag

29 juni Veteranendefilé in Den Haag

14 juli Ensemble ondersteunt kerkdienst in Haamstede

15 augustus Herdenking einde WO2 ZO-Azië op de Basis in Doorn

31 augustus Garnizoensdag in Coevorden

6-9 september Herbstfest in Bullay (Duitsland)

14 september Open Monumentendag en Reünie Artillerie op de LbO

15 september Opmaat naar Prinsjesdag in Den Haag

26 oktober Bevrijdingsfeest Bergen op Zoom

Stichtingen en Verenigingen

januari, 9 en 23 februari, 9 en 2 maart, 6 april en 11 mei, 1 juni  
en 10 augustus, 5 oktober en 16 november, 7 en 21 december. 

Zie verder onze website www.reunieorkestartillerie.nl voor  
eventuele wijzigingen. I.v.m. de toegangscontrole tot het kazer-
neterrein, 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. 

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 2019 zijn de volgende repetities gepland die 
ook door belangstellenden bezocht kunnen worden: 12 en 26  
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