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“HET VADERLANDT GHETROUWE BLIJF ICK TOT IN DEN DOOT”

DOeLSTeLLiNG VAN De VOA
De VOA stelt zich volgens haar statuten ten doel, het bevorderen van een hechte kameraadschap onder de officieren 
van het Wapen der Artillerie, alsmede van een zinvolle handhaving van de tradities van dat Wapen.

Pantserhouwitser 2000 in actie tijdens de schietserie in januari 2010 
(meer foto’s op website http://www.defensie.nl/actueel/foto/oefeningen/sobsoms_januari_2010)
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VAN DE rEDActIE

Voor u ligt het meinummer van ons verenigingsblad. Zoals in de 
Algemene Ledenvergadering reeds aangekondigd verschijnt dit 
nummer iets later om de verslagen van de Algemene Ledenver-
gadering nog mee te kunnen nemen. Dit nummer is nog niet het 
voorziene themanummer, om verschillende redenen moeten we dit 
uitstellen tot het novembernummer, maar dan voorzien we dan 
ook de grote klapper. Derhalve in dit nummer weer de gebruike-
lijke rubrieken met o.a. verslagen van de missie in Afghanistan, 
Kreta en zelfs van de Cadetten Wapenvereniging “De Artillerist”. 

toezending Sinte Barbara bij uitzending

Als u tijdens uitzending Sinte Barbara wilt blijven ontvangen, meldt dan tijdig tevoren aan de administrateur van de vereniging 
uw (militaire) uitzendadres en de periode van uw uitzending, zodat er voor kan worden zorg gedragen dat Sinte Barbara u op 
uw uitzendadres wordt toegezonden.

Website

Inmiddels is de nieuwe website van de VOA online en bereikbaar onder http//www.verenigingofficierenartillerie.nl. 
Alle leden, waarvan het e-mail adres bekend is bij de administrateur, hebben een e-mail bericht ontvangen en hebben een 
gebruikersnaam (user name) en wachtwoord (pass word) gekregen waarmee zij toegang hebben tot de gehele site. Alle overige 
leden en niet-leden hebben slechts beperkte toegang tot de site.

In de middenkatern tenslotte alle verslagen en impressies van de 
afgelopen Algemene Ledenvergadering van 21 april jl.

WAArNEmEND EINDrEDActEUr

Inmiddels is de nieuwe commandant OTCVust kol Stephan Kooij-
man benaderd om het eindredacteurschap van de kol Peter Fröling 
over te nemen. In een uitgebreide (redactie)vergadering op 4 juni 
a.s. zal o.l.v. onze voorzitter van de VOA hier nader op worden in 
gegaan en we hopen in het volgende nummer hier meer over te 
kunnen berichten.

De kol Peter Fröling blijft gelukkig wel behouden voor de redactie en 
zal zich vooral gaan bezighouden met de aankomende vernieuwing 
en themanummer(s). Ook hierover hopen wij in de komende num-
mers meer te berichten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 
21 april is door de voorzitter van de VOA, bgen A.M. Rosengarten, 
onder dankzegging afscheid genomen van hem als eindredacteur. 

Voor het verslag van de redactie over het afgelopen jaar en de 
vooruitblik voor het komende jaar verwijs ik u naar het verslag van 
de waarnemend eindredacteur in de middenkatern.

Lkol b.d. Henk van Rijssen, waarnemend eindredacteur

Scheidend eindredacteur (rechts) en waarnemend eindredacteur



S i n t e  B a r B a r a3.4 S i n t e  B a r B a r a

VErENIGINGSNIEUWS

OP VErzOEk VAN VElEN zAl Er VOOr DE 4E mAAl EEN OffIcIErSGAlA
VOOr ArtIllErIEOffIcIErEN GEOrGANISEErD WOrDEN OP DE kNOBBEl IN OlDEBrOEk

Hoera dus voor ons wapen. Er komt weer een gelegenheid om samen 
met uw wapenbroeders op de meest historische en mooiste plek 
van het wapen der artillerie, terug te kijken op uw eerste of laatste 
schot, uw mooiste herinneringen en de vele momenten waarop u 
met trots artillerieofficier bent.

Laat u en uw partner verrassen op muzikaal, culinair en militair 
gebied.

Noteer alvast de datum:

Zaterdag 30 oktober 2010
aanvang 18.30 uur

Comité van aanbeveling:
Wapenoudste Lgen A.J.H. van Loon 
Voorzitter VOA Bgen b.d. A.M. Rosengarten
Korpscomm Veld Art Kol S. Kooijman 
Korpscomm Rijdende Art Lkol A.J.H. Bouwmeester
Korpscomm. Luchtdoel Art Kol L. Jobse

Commissie van voorbereiding:
Maj (R) J.G. Kreuger
Maj (R) O.P. Stolp
Maj (R) b.d. T. van der Plas
Lkol (R) R.P. Peters
Lkol (R) P.A.E.M. van Hoorn

Tenue: AT / GT/ Smoking/ Donker kostuum i.c.m. voor de dames 
Lang of Feestelijk gekleed

T: 0032 (0)89 71 33 46
F: 0032 (0)89 71 27 24

Europark 24    |  B - 3620 Lanaken  
Postbus 2054  |  NL - 6201 CD Maastricht

Tijdschriften

Magazines

Flyers

Posters

Lay-out

Huisstijl ontwerp

Handelsdrukwerk

Goede service en kwaliteit tegen betaalbare prijzen

compact@scarlet.be
www.compactdrukwerken.nl
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VAN DE VOOrzIttEr

Met zeer veel genoegen kijk ik 
terug op de Algemene Leden-
vergadering van 21 april. Het 
succes van de dag werd voor 
een groot deel bepaald door 
een aansprekend programma 
en, mede daardoor, een goede 
opkomst, een uitstekende sfeer 
en een perfecte organisatie. Ik 
maak dan ook van deze gele-
genheid gebruik om nogmaals 
mijn dank uit te spreken aan 
de voorzitter en de leden van 
de Afdeling ’s Gravenhage voor 

het opzetten en uitvoeren van deze zeer geslaagde dag.

Naast deze prettige herinnering past ook een moment van bezin-
ning. De maand mei staat in Nederland sinds jaar en dag in het 
teken van het begrip vrijheid, zowel met een negatieve connotatie, 
verwijzend naar de schending ervan in de meidagen van 1940 door 
de Duitse bezettingsmacht, als in de positieve betekenis van het 
woord: de bevrijding op 5 mei 1945. In deze maand vinden tal 
van herdenkingen plaats die een bevestiging zijn van het belang 
van dat begrip. Blijkbaar is vrijheid niet iets vanzelfsprekends 
en moeten we telkens weer met elkaar bevestigen dat we eraan 
moeten blijven werken.

Voor mij is de herdenking in Dubbeldam, dit jaar op 15 mei, een 
treffend voorbeeld. In Dubbeldam worden de krijgsverrichtingen 
van III 14 Regiment Artillerie aan het begin van de Tweede We-
reldoorlog herdacht. De gebeurtenissen rond Dubbeldam in die 
meidagen illustreren waar het in mijn beleving bij vrijheid om 
gaat. Niet de grootsheid of dramatiek van de gebeurtenissen, of 
de reikwijdte ervan op nationaal of mondiaal niveau bepaalt of die 

vrijheid de moeite waard is om je er voor in te spannen. Vrijheid 
is eerst en vooral een persoonlijke verantwoordelijkheid, iets wat 
je als mens in alle omstandigheden moet nastreven. Je kunt je 
nergens achter verschuilen door bijvoorbeeld een beroep te doen 
op de moeilijke omstandigheden en gemakzucht is al helemaal 
geen excuus. De mannen van III 14 Regiment Artillerie gaven, net 
als vele anderen in die periode, gevolg aan dit beginsel en zetten 
zich in voor de vrijheid, ook toen de situatie hopeloos leek en de 
kans op succes gering. De hier geschetste zienswijze impliceert 
tevens dat het nastreven van vrijheid in alle omstandigheden een 
persoonlijke verantwoordelijkheid is, ook als er geen sprake is van 
bezetting of oorlogsgeweld. 

De vrijheidsverantwoordelijkheid moet dus in brede zin worden 
opgevat. Onze mannen en vrouwen van de Nederlandse krijgsmacht 
in Afghanistan streven vrijheid na, net als al diegenen van allerlei 
organisaties die proberen bij te dragen aan de opbouw van dat land. 
Maar ook dichter bij huis, hier in Nederland, komt het individuele 
vrijheidsbeginsel tot uiting, zoals bij de mensen die hun tolerantie 
tonen ten opzichte van andersdenkenden, daarmee erkennend dat 
vrijheid voor iedereen moet gelden en niet ten koste van anderen 
mag gaan. Vrijheid komt tot uiting in een sociale omgeving , een 
democratische samenleving, waarin ze moet gelden voor zoveel 
mogelijk mensen. Ze vergt dus ook afstemming en rekening houden 
met anderen en mag niet worden verward met ongebreideld egoïsme 
en najagen van louter eigenbelang. Vrijheid, ten slotte, uit zich bij 
mensen die durven zeggen waar het op staat, die durven wijzen 
op wat niet deugt als anderen het beginsel met voeten treden, 
ook als dat indruist tegen de heersende opinie, of een persoonlijk 
risico inhoudt. Ik wens u allen de kracht om vrij te zijn.

Uw voorzitter,
A.M. Rosengarten, Bgen der Artillerie b.d.
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PErSONAlIA 

80(+) JARiGeN
1 juni  Maj b.d. C. Boekel (prom 1948)  85 jaar
 Populierendreef 235, 2272 RE Voorburg

2 juni  Maj (R) b.d. drs. A.J. van der Meer (prom ..)  84 jaar
 Elbalaan 21, 2172 JB Sassenheim

5 juni  Kol b.d. F. Richert  83 jaar
 Hertenlaan 29, 6741 BG Lunteren

7 juni  Lkol b.d. A. van Barneveld (prom 1952)  83 jaar
 Koningsberg 65, 6865 NS Doornwerth

11 juni Lkol b.d. J.R. Bijkersma (prom 1949)  87 jaar
 Spanjaardslaan 162C, 8916 AC Leeuwarden

14 juni Lkol b.d. C.E.A. Wegman (prom 1948)  88 jaar
 Van Serooskerkenweg 26, 7261 CZ Ruurlo

14 juni Elnt b.d. P. van Donk (prom 1952)  83 jaar
 Javastraat 4, 2405 CT Alphen a/d Rijn

18 juni Lkol b.d. drs. H.M.Dijkman (prom 1938)  93 jaar
 Heinrich Witteweg 2, 6721 AA Bennekom

18 juni Elnt b.d. C.J.H. Hoek (prom 1947)  85 jaar
 Generaal Spoorlaan 559A, 2285 TC Rijswijk ZH

18 juni Elnt b.d. J.C. Osseweijer  81 jaar
 Berkenoord 14, 8172 AV Vaassen

19 juni Elnt b.d. U.E. Hommes  81 jaar
 Burg. Roosmale Nepveulaan 5, 3881 HA Putten

22 juni Kol b.d. A.H. Verkroost (prom 1948)  88 jaar
 Kweeklustlaan 7, 6711 HP Ede (Gld)

24 juni Maj b.d. P.C.Hoekman (prom 1947)  90 jaar
 Buurstede 132, 4904 PG Oosterhout (NB)

26 juni Elnt b.d. G.J. Dop 80 jaar
 Molenstraat 40 A, 4201 CZ Gorinchem

26 juni Maj b.d. van der Reest 80 jaar
 Walmolen 8, 3481 AC Harmelen

1 juli  Lgen b.d. C.J.Dijkstra (prom 1949)  90 jaar
 Cees Laseurlaan 1079, 2597 GL ’s-Gravenhage

2 juli  Elnt b.d. J.P. Korthals Altes (prom 1954)  83 jaar
 Papenvoortseheide 8 A, 5674 SL Nuenen NB.

3 juli  Maj b.d. G.H. van Zuilen  85 jaar
 Croystraat 21, 4834 WB Breda.

3 juli  Lkol b.d. G.H.H. Schrier (prom 1948)  90 jaar
 Burg.van Oerslaan 60, 4904 LM Oosterhout

7 juli  Lkol b.d. A.A. Ritmeijer  81 jaar
 Slotlaan 8, 4851 ED Ulvenhout

8 juli Elnt (R) b.d. ing. W.van der Linden 80 jaar
 Steurendaal 15, 2553 PL ´s Gravenhage

9 juli  Lkol b.d. J. Komen (prom 1949)  87 jaar
 Feitse Boerwinkelhof 14, 
 3972 SX Driebergen-Rijsenburg

15 juli  Lkol b.d. D.W. Dull  86 jaar
 “Brinkstaete” Brink 13-03, 8021 AP Zwolle

15 juli  Lkol b.d. D.C. van Dommelen (prom)  82 jaar
 Slotgraskamp 7, 8162 XZ Epe

20 juli  Kol b.d. W. Reijn (prom 1938)  94 jaar
 Vetpeelweg 1, 6006 VC Weert

20 juli  Kap (R) inf b.d. ing. G. de Jong  85 jaar
 Rozenlaan 41, 2995 AS Heerjansdam

20 juli Maj b.d. J.B. Al 80 jaar
 Kempenweg 2 B1, B-3680 Maaseik, België

21 juli  Maj b.d. A.W. Raaijmakers (prom 1946)  86 jaar
 Grote Spie 351, 4819 CW Breda

21 juli Elnt (R) b.d. ing. M.A. Fabius 80 jaar
 Oranje Nassauplantsoen 16, 2731 BC Benthuizen

25 juli  Kap b.d G. de Ridder (prom)  84 jaar
 Warenargaarde 762, 7329 GR Apeldoorn

OVeRLeDeN

Kol b.d. J.W. Bakker, 81 jaar, op 29 maart 2010 te Ede

Kap b.d. N. Hardorff, 85 jaar, op 30 maart 2010 te Breda

Kol b.d. J.F. van Poeteren, 91 jaar, op 31 maart 2010 te Engeland

Kol b.d. G van den Ham, 88 jaar, op 5 april 2010 te Wageningen

Elnt (R) .b.d. J.J. Beelen, 73 jaar, op 13 april 2010, op zijn“Sluijs-Nae”

NieUWe LeDeN

Begunstiger: Maj Inf b.d. J.F.W. Bosma, van Ruysbroekstraat 392, 2531  
 TT Den Haag door Lkol (R) b.d. P. Antonissen



S i n t e  B a r B a r a 3.7S i n t e  B a r B a r a

IN mEmOrIAm

NIcOlAAS JOHAN JAcOB GrEtEr

Kolonel-titulair der Rijdende Artillerie b.d.
Oud-commandant Korps Rijdende Artillerie

Op 29 december 2009 overleed, op de leeftijd van 88 jaar, Nico Greter. 

Het begin van de militaire loopbaan van Nico werd gekenmerkt door oorlog, hier te lande en ex patria. Nico was een man 
met een scherp inzicht en intelligentie, een ruime kennis van artillerietechniek en gevoel voor leiderschap. Dat in combinatie 
met zijn oorlogservaring maakte hem een man waar met ontzag naar werd geluisterd. Na een lange “Haagse” periode werd 
Nico in 1965 commandant van het Korps Rijdende Artillerie, en hij zou dat blijven tot 1968. Nico was daarmee de tweede 
commandant na de heroprichting van het Korps in 1963.

Na zijn functioneel leeftijdsontslag en later zijn pensionering ontwikkelde Nico een groot gevoel voor kunst en cultuur. Hij 
bleef daarbij bijzonder betrokken bij “zijn” Korps Rijdende Artillerie. Zijn voornaamste aandacht had het museum. Zo wist 
hij het museumgebouw van het Korps in de Saksen Weimar Kazerne in zijn woonplaats volledig in te richten, was hij later 
nauw betrokken bij een verhuizing naar het huidige, nieuwe onderkomen in ’t Harde, en was hij als conservator de motor 
achter een verdere museale professionalisering. Ook was hij gedurende vele jaren een gewaardeerd lid van de Korps Traditie 
Raad, en vice-voorzitter van de Stichtingen KRA.

Maar Nico was ook een fijne kameraad, toegankelijk en prettig in de omgang, alom gerespecteerd, één van ons. Vooral dat 
was te voelen toen het Rijderslied klonk op de dag dat de Rijders voorgoed afscheid van Nico moesten nemen. Het Korps 
Rijdende Artillerie zal Nico Greter node missen.

Hans Sonneveld,
Kolonel van het Korps Rijdende Artillerie

MUTATieS

Bevorderd tot:
Luitenant-kolonel  C.W. Kaak (lua)
Majoor L.B.H. Flink (lua)
Kapitein M.D. de Jong (art)
 R.P.G. Verheijen (lua)
 A.J. Flart (art)
 W.J.B. Linckens (art)
Eerste-luitenant J.M. Esser (lua)
 K. Houtzager (lua)
 F.H.L. van Pabst (lua)
 R. Staal (lua)
 D.C. Hermans (art)
 M.N. Batenburg (lua)

Tweede-luitenant W.P.F Klaus (lua)
 B. Meijwaard (art)
 S. Nass (lua)
 B.A. Timmermans (lua)
 T. Vlielander (lua)

De actieve dienst verlaten:
Kolonel J.H. de Geest (art) 
Majoor M.L. Bizot (lua)
 L.C. de Jong (lua)
 P.H. Sommer (art) 
Kornet J.D. Plukaard (art)
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Voormalig commandant Regional Command South (RCSouth), generaal-
majoor Mart de Kruif, heeft donderdag 18 maart de ‘Herinneringsme-
daille Vredesoperaties’ uitgereikt aan elf Uruzgangangers. Onder hen 
negen reservisten van het Provincial Reconstruction Team (PRT). De 
militairen maakten van april tot september 2009 deel uit van PRT-7. 
De ceremonie vond plaats op de Legerplaats bij Oldebroek, omdat de 
kerneenheid van het zevende PRT werd gevormd door de 11e Afdeling 
Rijdende Artillerie uit ’t Harde. De Korpscommandant, Luitenant-kolonel 
Han Bouwmeester, had deze extra medaille-uitreiking georganiseerd om 
een kleine groep militairen van zijn Korps en de reservisten alsnog de 
medaille uit te reiken. Deze groep was door omstandigheden niet bij 
de uitreiking in november, waar honderd leden van het zevende Pro-
vincial Reconstruction Team (PRT) de Herinneringsmedaille ontvingen. 
Die ceremonie vond plaats op landgoed Bronbeek, in Arnhem. In de 
periode maart tot september 2009 is veel vooruitgang geboekt. Civiele 
instanties gingen weer opereren in het gebied, banken en scholen 
werden geopend en er werd flink geïnvesteerd in de opbouw van het 
Afghaanse leger en de politie. Het PMT (Police Mentoring Team) maakt 
deel uit van het PRT en richt zich op het opleiden, trainen en begeleiden 
van de Afghaanse politie. Deze eenheid bestaat onder meer uit leden 
van de Koninklijke Marechaussee. Binnen het PRT zijn zowel militairen 
als reservisten actief. Reservisten zijn voor de Nederlandse Krijgsmacht 
van onschatbare waarde. Deze ‘deeltijdmilitairen’ zeggen tijdelijk hun 
baan in de burgermaatschappij op om een bijdrage te leveren aan 
een missie. Met de kennis en ervaring die zij vanuit de verschillende 
specialismen meenemen, leveren reservisten een belangrijke bijdrage 
aan het 3D-concept (Diplomacy, Defense and Development, red.). De 
meeste reservisten, ook wel functioneel specialisten genoemd, maken 
deel uit van 1 CIMIC (Civil Military Cooperation) bataljon uit Apeldoorn. 
Een groot deel van dit bataljon is 9 maart vertrokken naar Uruzgan 
om daar het negende PRT te vormen.

Maj Jan Venekamp

NIEUWS VAN HEt WAPEN

mEDAIllE VOOr GElE rIJDErS

Hiermee begon ik mijn toespraken voor de net aangekomen militairen 
uit het uitzendgebied bij de start van het adaptatieprogramma op 
Kreta. Op 14 maart jl. stonden wij met 24 collega`s op het vliegveld 
van Eindhoven. Wij kenden elkaar nog niet. Wel hadden wij een 
gezamenlijk doel: Hotel Chrispy op Kreta, de verzorging van het 
adaptatieprogramma voor week 11 &12 van 2010. Voor de collega`s 
die recent naar Afghanistan uitgezonden zijn is dit hotel en het 
adaptatieprogramma een begrip geworden. Immers, elke militair die 
langer dan 30 dagen in het uitzendgebied is, is verplicht om deel 
te nemen aan het adaptatieprogramma. Om 10:00 uur ging de KDC 
10 de lucht in, om enkele uren later te landen op Chania Airport op 
Kreta. Wie zijn wij? Een ploeg bestaande uit de HID (Hoofd Inwen-
dige Dienst) met 4 handlangers, allen zeer gemotiveerde Natristen, 

de militaire arts, de kassier, de LO/S (voor het recreatieprogramma), 
twee collega`s van de KMAR, de SV (SuperVisor, hoofd van de ge-
spreksleiders), 12 gespreksleiders en ondergetekende, de SNR (Senior 
National Representative) / C –VKS ( C- Vaste Kamp Staf). Daarnaast 
werden wij ondersteund door collegae van de DVVO. Op Kreta werden 
wij verwelkomd door veel regen en mijn voorganger. Mijn oogmerk was 
om zo snel mogelijk een hecht team samen te smeden dat klaar staat 
voor de collega`s die vanuit Afghanistan op Kreta komen deelnemen 
aan het adaptatieprogramma. Een programma dat daadwerkelijk bij-
draagt aan een zo soepel mogelijke overgang van uitzendgebied naar 
de gewenste thuissituatie. Hierbij hanteerde ik 5 prioriteiten. Prio 1: 
de adaptanten, prio 2: de adaptanten, prio 3: de adaptanten, prio 4: 
ons team en prio 5: ook wij moeten veel voldoening kunnen halen uit 

WElkOm IN HOtEl cHrISPy OP krEtA
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en kunnen genieten van de mooie taak die ons te wachten staat. Om 
dit te kunnen realiseren hebben wij een aantal afspraken gemaakt. 
Wij zijn er voor elkaar. Op piekmomenten helpen we elkaar. ‘s Avond 
als de adaptanten binnen zijn, zijn wij er ook (voor hen). En, om met 
de K-Luchtmacht te spreken: ons motto is: een Team, een Taak! Ik 
ben er trots op dat dit volledig is uitgekomen. Wij stonden er als een 
team. De adaptanten hebben dat ook opgemerkt! De eerste dagen op 
Kreta waren vooral bedoeld voor de vorming van het Team, de verken-
ningen door de KMAR, de dokter, de Natristen en de LO/S. De SV met 
zijn 12 gespreksleiders, voor de helft hulpverleners en voor de helft 
militairen met uitzendervaring en een gespreksopleiding, hebben hun 
eigen voorbereidend programma. Zelf ging ik met mijn voorganger op 
bezoek bij de Nederlandse LSO op Kreta, de (luchtmacht) majoor Paul 
de Jongh en zijn assistent, Robert Bax, majoor b.d., te Kreta. Later 
blijken beide collega`s van grote waarde te zijn voor onze uitzending.

Dag één van de eerste groep adaptanten. Op woensdag 17 maart kre-
gen wij de eerste adaptanten. Ruim 60 collega`s. Wij waren er klaar 
voor. Na het afscheid van mijn voorganger en het ophalen van de 
nieuwe ploeg werden de meiden en mannen door mij verwelkomd in 
de conference room van hotel Chrispy. De spelregels werden uitgelegd. 
Onze gasten kregen hun eerste biertje (Heineken) sinds maanden en 
waren in optimale stemming toen ik een aantal van mijn stafleden 
aan hen voorstelde: HID Peter, dokter Jos, een traditioneel (zacht) 
geboeh voor de collega`s van de KMAR en een ovationeel applaus voor 
onze kassier Jan. De stemming zat er in! Na de sleuteluitgifte voor 
de kamers, volgde het diner en de avondrecreatie. Omdat de collega`s 
uit Afghanistan twee avonden op Kreta verblijven heeft mijn team er 
voor gekozen om ook het maximale aan entertainment aan te bieden. 
Afwisselend worden de twee avondprogramma ̀ s voor onze vier rotaties 
gevuld met vormen van Griekse Cultuur: “beroemde” Griekse buikdan-
seressen uit Chania en een “toporkest “ bestaande uit twee Griekse 
musici. Veel militairen waren echter bij de beide optredens verdwenen. 
Waarschijnlijk lagen zij, na een lange reis, te rusten(?). Immers, het 
is hun verboden om na 19:00 uur het “Chrispy complex” te verlaten.

Dag twee staat in het teken van de twee verplichte nummers: de in-
formatie door de militaire arts en de adaptatiegesprekken. Overigens 
heeft mijn SV er voor gekozen om maatwerk te verrichten. Dat betekent 
dat bij grotere groepen de adaptatiegesprekken al op de avond van de 
aankomst kunnen beginnen. De grote waarde hierbij is dat een ieder 
ook echt iets heeft aan deze gesprekken. Het is weinig zinvol om als 
“eenling” toegevoegd te worden aan een groep die je niet op uitzending 
hebt meegemaakt. Hulde hiervoor aan mijn SV en onze gespreksleiders! 
Vervolgens staat de dag in het teken van recreatie. De LO/S heeft diverse 
mogelijkheden verkend: karten in combinatie met een bezoek aan het 
mooie havenstadje Chania, bowlen met een bezoek aan Chania, vissen 
/ Chania en een bezoek aan een kloof in combinatie met een bezoek 
aan Chania. Voor de “thuisblijvers” zijn zwembad, sauna, verschillende 
wandelroutes, de mountainbikes en het stand (met grote kiezelstenen) 
beschikbaar. De avond staat weer in het teken van Griekse Cultuur. 
Hoewel de Karaoke-set ook regelmatig door onze natristen werd bediend 
en de mooiste Nederlandse liederen over het Griekse land galmden. 

Dag drie. De kamerinspectie. Het afrekenen van de per ongeluk leeg 
gespoten brandblussers etc. (bij ons viel het allemaal mee), het inleve-
ren van de ruimbagage en het ophalen van de ticket voor de thuisreis 
naar Vliegveld Eindhoven waar de geliefden, vrienden en vriendinnen 

en de familie onze helden staan op te wachten. Na het vertrek van de 
eerste rotatie konden wij meteen de tweede rotatie verwelkomen. Zij 
kwamen met het vliegtuig uit Mirage waarmee onze eerste ploeg weer 
naar Nederland vertrok. Bij deze shift kregen wij ruim 100 man aan 
boord: mariniers, genisten en andere leden van de battlegroep. Op 
zondag vertrokken ze weer. Eén adaptant mocht nog even nablijven. 
Mijn Vaste Kampstraf heeft even tijd om uit te rusten van het toch 
wel intensieve programma dat doorlopen was. De derde rotatie kwam 
op woensdag 24 maart. Eén dag voor de Nationale Feestdag op Kreta. 
Opnieuw ruim 100 man. Vooral PRT. Nadat wij met wederom een goed 
gevoel afscheid namen van deze collega’s kwam de voor ons vierde 
en laatste rotatie van ca.100 pax. Het werd ook een hartelijk weer-
zien met de artillerie kapitein Dominic, onze speciale reporter voor 
Sinte. Barbara te Afghanistan. Samen hebben wij in Hotel Chrispy de 
toekomst van ons wapen en de strategie met betrekking tot de inzet 
van de vuursteun besproken. Ik kan u melden dat er een nadrukkelijke 
toekomst is voor ons wapen! Echter, het optreden van de Artillerie zal 
geheel anders worden. Vooral als de centrale post bij het gewapende 
optreden. Ik nodig Dominic graag uit om ons hierover in Sinte Barbara 
verder te informeren. Met het vliegtuig waarmeer kapitein Dominic en 
zijn collegae vertrok, vertrok ook het grootste deel van mijn VKS. Met 
een gevoel van weemoed namen wij afscheid van elkaar. Voor mij was 
het een geweldige ervaring met veel mooie gesprekken met naar huis 
terugkerende militairen, die vrijwel zonder uitzondering weer terug wil-
len naar Afghanistan, en met 24 fantastische collega`s, afkomstig uit de 
Marine, de Mariniers, de Landmacht, de Marechaussee en de Luchtmacht.

Wij waren één team, met één taak! Met vier man, de HID, de kassier, 
de KMAR (HovJ) en ondergetekende, de SNR, bleven wij nog een paar 
dagen achter om onze werkzaamheden over te dragen aan de nieuwe 
ploeg. Wij zijn nog gebleven tot dinsdag 30 maart. Wij kregen echter 
nog wel een cadeautje. Met de KDC 10 waarmee de vierde rotatie 
en mijn staf vertrok kwamen de nieuwe VKS en twee WIA`s, sgt der 
mariniers Rob en sgt der mariniers Marco, naar Kreta. Rob heeft bij 
een actie zijn rechter onderbeen verloren. Marco heeft nog een groot 
aantal scherven in zijn lichaam. Indrukwekkend zijn de verhalen van 
beide collega`s en vooral hun optimisme, hun strijdlust en hun mentale 
kracht! Beide collega`s komen om de laatste fase van de missie, het 
adaptatieprogramma, met hun eigen groep op Kreta af te ronden. Het 
zal een indrukwekkend weerzien zijn geworden. Terug kijkend naar mijn 
periode in Kreta kan ik niets anders zeggen dan dat Defensie er goed 
aan doet om op deze wijze aandacht te besteden aan onze meiden en 
mannen die terug komen van uitzending. Uit de vele verhalen die ik 
gehoord had kan ik alleen maar concluderen dat deze mening na het 
adaptatieprogramma ook door hen gedragen wordt. 

Majoor (R) J. G.( Jan) Kreuger, SNR Kreta week 11 & 12
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Het is al weer een lange tijd geleden dat u, leden van de VOA, iets 
gehoord heeft van ons, de cadetten van de KMA bestemd voor de 
Artillerie. Nog steeds staan we achterin de Sinte Barbara, waar ook 
het complete bestuur van de Wapenvereniging staat vermeld, maar 
misschien is het nu ook eens aan ons om toe te lichten wat wij nu 
allemaal zo doen. Want iets wat ik wel heb begrepen uit de verhalen 
met ouderejaars, de KMA is veranderd.

Allereerst wil ik even ons bescheiden ledenbestand van de Cadetten 
Wapenvereninging der Artillerie (CWVA) De Artillerist toelichten. Op 
het moment zijn wij in het bezit van een kleine 30 leden, en onder 
deze leden hebben wij voornamelijk spijkerbroeken. Allemaal recht-
streeks uit de HAVO, VWO of een verloren studiejaar. Er zijn er ook 
met dienstervaring, een beperkt aantal, kpl1’s, wmr1’s en een enkele 
opper. Een deel van de leden is bestemd voor het lange model van 
de opleiding, inclusief een studie, en deze duurt ongeveer 4 jaar. 
Een ander deel is bestemd voor het korte model van de opleiding, 
en deze zijn een jaar aanwezig op de KMA. Verder is er ook nog het 
onderscheid te maken tussen de cadetten bestemd voor de veldartil-
lerie en de luchtdoelartillerie. Alles komt uiteindelijk samen in de 
VTO (VakTechnsche Opleiding op locaties de Peel en ’t Harde), waar 
de aspirant-leden VOA kunnen veranderen in volle leden van de VOA, 
en uiteraard ook nog luitenant worden. Onze wapenvereniging heeft 
van het Cadettencorps drie dagen per jaar ter beschikking gekregen 
om deze samen met de leden in te vullen. Het afgelopen jaar is de 
vereniging naar De Peel te gaan, op bezoek bij het COLUA, naar ’t 
Harde, op bezoek bij de 14e AFDVA en een dag in Den Haag, t.b.v. 
integratie. Op de eerste twee dagen wil ik nog even nader ingaan. 

COLUA

Iedere corpsdag wordt voorafgegaan aan een corpsavond, en na een 
corpsavond volgt altijd een avond stappen in Breda. Dit betekent dus 
dat iedereen de volgende ochtend in de bus knock-out ligt om bij te 
komen van de zware avond. Eenmaal wakker geworden en aangeko-
men in De Peel volgde er de sprint achter de ontvangende luitenant 
Turkan aan om als eerste koffie naar binnen te werken. In de ochtend 
was er een wisselprogramma. Het ene deel kreeg als eerste de pre-
sentaties van de opleiding en het optreden. Het andere deel van de 
groep ging eerst op bezoek bij de stingerbol, daar waar de luanezen 
stinger-opgeleid worden. Op een gigantisch beeldscherm rondom de 
positie worden doelen geprojecteerd, waarna diegene belast met de 
stinger manpad handelingen tot vuren moet uitvoeren. Na de lunch 
was er de voertuigdemo, waar iedereen een blik mocht werpen op de 
stinger light, stinger medium en de TRML-radar. Bijgestaan door enkele 

wachtmeesters konden de cadetten een blik werpen op het materieel 
en kregen zij uitleg van het optreden ermee en de werking ervan.

14 AFDVA

Na het zomerverlof volgde een tweede corpsdag, en dit maal vertrokken 
de cadetten richting ’t Harde, om een blik te werpen in de keuken van 
de 14e AFDVA (en uiteindelijk ook nog een stukje van 11 AFDRA mee 
pakken). Eenmaal ontvangen door luitenant Van Nunspeet volgde het 
bakkie koffie, en daarna nam iedereen plaats in de presentatiezaal. 
Hier volgde een kort welkomstwoord van de commandant van de 14e 
afdeling, lkol Moerkens, die uitlegde wat de speerpunten van de afde-
ling zijn en welke ontwikkelingen hierbij gaande zijn. Hierna volgde 
er enkele presentaties van de officieren van de werkvloer. In deze 
presentaties werd er uitgelegd wat er nu allemaal bij komt kijken bij het 
uitbrengen van ‘een vuurtje’, welke typen munitie er ter beschikking 
zijn, en wat de werking is tussen de waarnemer en de vuurmond. Dit 
sprak dan weer vooral de cadetten bestemd voor de veldartillerie aan. 
In de middag volgde er ook een voertuigdemo, en een blik in de PzH 
simulator. In de simulator werd duidelijk, ondanks enkele technische 
moeilijkheden, welke handelingen de stuksbediening moet uitvoeren 
voordat er daadwerkelijk een vuurtje uitgebracht kan worden. Ook kon 
er nog een blik geworpen worden in de M577, waarin ook uitleg werd 
gegeven over het nieuwe BMS, Battlefield Management System, en 
hoe dit samenwerkt in het net.  De dag werd afgesloten in het KRA 
Museum, een museum ter ere aan het Korps Rijdende Artillerie, waarin 
door een rondleiding de geschiedenis van de Rijdende Artillerie werd 
verteld. Het kleine museum heeft toch een grote indruk achtergelaten. 

AFSLUiTeND

Dat de KMA is veranderd staat vast, cadetten krijgen minder tijd om 
mee te lopen bij de parate onderdelen, en dankzij deze corpsdagen is 
het voor ons toch mogelijk om een beetje het gevoel met ‘het echte 
werk’ te behouden. Hierbij willen wij dan ook iedereen die heeft on-
dersteund in de organisatie van de corpsdagen van de afgelopen jaren 
van harte bedanken. Ook alvast dank voor de hulp bij alle corpsdagen 
die nog moeten komen. Verder hoop ik dat uit het hernieuwde contact 
tussen VOA en CWVA mag uitgroeien tot een goede relatie. Achterin 
de Sinte Barbara zullen de contactgegevens van het bestuur te vinden 
zijn, mochten er nog vragen zijn: schroom dan vooral niet om weer 
eens contact op te nemen!

Cadet-Sergeant voor het Wapen der Artillerie, Roeland Terpstra, Voor-
zitter CWVA 2009

cADEttEN WAPENVErENIGING ‘DE ArtIllErISt`
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tEcHNIEk EN tActIEk

Het onbemande verkenningsvliegtuig ‘Raven’ van de RPV-batterij 
van 103 ISTAR bataljon is 18 maart in actie gekomen tijdens een 
ontruimingsoefening van de Provincie Gelderland. Op recreatiepark 
Samoza vlakbij Nunspeet oefenden de brandweer en andere Veilig-
heidspartners de Pilot Zelfredzaamheid bij natuurbranden. Gedurende 
de evacuatie vloog de Raven boven de camping om beelden te maken.

Sinds de invoer bij Defensie – een jaar geleden – levert het Raven 
mini-UAV (Unmanned Aerial Vehicle) systeem een waardevolle bij-
drage tijdens Civiel-Militaire Samenwerking. Bij een brand of een 
terroristische dreiging kan ‘Raven’ de brandweer of politie bijvoor-
beeld van belangrijke informatie voorzien. Met de Raven kunnen, 
tot een afstand van tien kilometer, luchtwaarnemingen worden 
verricht. Op deze manier wordt meer informatie over een situatie 
en omgeving verkregen 

Het Raven-systeem bestaat uit drie onbemande vliegtuigjes en 
een grondstation. Via het grondstation kan een commandant live 
de beelden bekijken. Het vliegtuigje is slechts 1,5 meter lang en 
weegt ongeveer twee kilo. De Raven kan op die manier gemakkelijk 
vanuit de hand worden gelanceerd. Het vliegtuigje werkt op een 
batterij en is in staat lange tijd in de lucht te blijven. De Raven is 
voorzien van verschillende camera’s, zodat het systeem zowel bij 

VErkENNINGSVlIEGtUIGJE rAVEN INGEzEt BIJ ‘EVAcUAtIE’ cAmPING

dag als nacht kan worden gebruikt. Afgelopen jaarwisseling werd 
een ‘Raven-vliegtuigje’ ingezet rondom het Brabantse dorp Veen.

De oefening op recreatiepark Samoza is één van de deelprojecten 
over Zelfredzaamheid in noodsituaties die in 2010 door het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken worden georganiseerd. Er wordt tijdens die 
oefeningen gekeken in hoeverre mensen in staat zijn zichzelf en 
anderen in veiligheid te brengen.

Maj Jan Venekamp

Het PSE (Psyops Support Element) is als subeenheid van de TFU 
(Task Force Uruzgan) al sinds 2006 actief. Ook hiervoor was het PSE 
al actief in het noorden van Afghanistan. Het CoLua heeft vanaf 
het begin een grote rol gehad als leverende eenheid voor personeel 
van een PSE. Nu zijn we inmiddels bij een operationeel PSE 12 en 
opwerkend PSE 13 aanbeland. Het is tijd om u van meer informatie 
omtrent deze organisatie te voorzien.

Een PSE bestaat tegenwoordig uit 16 personen. Aan het hoofd een 
commandant met de rang van majoor. Hij is actief als ondercomman-

PSyOPS SUPPOrt ElEmENt 12

dant van de TFU en tevens als speciale stafofficier PsyOps bij de TFU 
staf. De plaatsvervangend commandant, een kapitein, wordt binnen 
het PSE de planner genoemd. Deze persoon is verantwoordelijk voor 
de dagelijkse gang van zaken en coördinatie op BG (Battlegroup) en 
PRT (Provincial Reconstruction Team) niveau (dus eigenlijk kapitein 
operatiën). De inlichtingen en analyses zijn afkomstig van de TAA’er 
(Target Audience Analist). Hij is fysiek werkzaam in het ASIC (All 
Source Intelligence Cell). 

De printproducten waar het PSE vaak om bekend staat worden in 
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eigen beheer gemaakt door het PDC (Product Development Centre). 
Deze bestaat uit 2 pax die handbills (folders) van A5 formaat tot 
billboards van A0 formaat kunnen maken en (laten) printen. Tevens 
hebben ze de mogelijkheid om producten middels een leafletdrop 
uit een vliegtuig te laten gooien zodat ook de minder toegankelijke 
gebieden bereikt kunnen worden. 

Sinds kort is het PSE versterkt met een RIAB (Radio in a Box). De 
naam zegt het al, het is een mobiel radiostation wat daadwerkelijk 
in een box zit. Op dit moment zijn er een viertal RIAB’s aanwezig 
in Uruzgan. Binnen het PSE zijn een drietal personen bezig om 
een compleet programma 24/7 over de ether te verzenden. Deze 
programma’s kunnen, afhankelijk van de analyse van de TAA’er en 
de lopende programmeringen per regio verschillen. Elementen die in 
het programma voorkomen zijn interviews met key leaders, PsyOps 
berichten, nieuws, muziek, rollenspellen en zelfs belspellen. Eén van 
de PSE tolken beheert een GSM waar de bevolking naar kan bellen 
om bijvoorbeeld muziek aan te vragen of antwoord te geven op 
via de radio gestelde vragen. De mogelijkheid bestaat ook dat hier 
bepaalde meldingen op gedaan worden. Dit is natuurlijk een goede 
bron van informatie, maar zeker niet de primaire taak van een PSE.

Het veldwerk wordt uitgevoerd door de TPT’s (Tactical Psyops Teams). 
Er zijn vier teams van twee man die ieder worden ingezet in een 
bepaald gebied. Zij voeren vooral gesprekken met mensen, verzenden 
luidsprekerberichten en delen producten uit. Om de bevolking voor 
zich te winnen heeft de TPT de mogelijkheid om kleine presentjes 
achter te laten. Dat kan zijn een knuffel voor een kind (wel/niet met 
ISAF-logo….gelijk kijken of die wordt geaccepteerd) of een radio 
voor een stamoudste (daarmee zijn autoriteit onderstrepend). Ook 
voorzien de TPT’s de TAA’er van bruikbare informatie om te gebrui-
ken in toekomstige campagnes of om deze te verbeteren. De TPT’s 
hebben de beschikking over een tweetal Patria’s en een tweetal 
Bushmasters. Deze vtgn zijn voorzien van een luidsprekersysteem. 
Omdat de huidige patrouilles hoofdzakelijk uitgestegen plaatsvin-
den, beschikt een TPT tevens over een draagbaar luidsprekersysteem. 

 

Organisatieschema van een PSE

De werkzaamheden van het PSE richten zich primair op de locale 
bevolking .Soms wordt de bevolking rechtstreeks benaderd, middels 
een gesprek met een TPT. Er kan ook gebruik worden gemaakt van 
een tussenpersoon bijvoorbeeld via de gouverneur op de radio. En 
soms zelfs indirect: het starten van een lokaal overleg. Het is de 
taak van de PSE om deze doelgroepen te benaderen en hun te over-

tuigen van onze boodschap. Op deze manier wordt getracht om een 
gedragsverandering of verandering van mening te bewerkstelligen. 

Over het algemeen werkt het PSE in campagnes. Een campagne 
kan per regio verschillen. Ten tijde van de verkiezingen waren deze 
natuurlijk een belangrijk item. Tevens kunt u denken aan Counter-
IED (waarbij de uiteindelijke doelstelling is de bevolking de IED’s 
te laten melden aan lokale autoriteiten of aan ISAF eenheden), 
TLSR (Transfer of Lead Security Responsibility, dit betekent dat 
de beveiligingsverantwoordelijkheid in een gebied van ISAF naar 
nationale beveiliginstanties wordt overgedragen) , promotie ANSF 
(Afghan National Security Forces) en introductie ISAF campagnes. 
Daar waar behoefte is aan een bepaalde campagne wordt deze 
opgestart. Naast deze campagnes kan een TPT de meest uiteen-
lopende zaken tegenkomen gedurende een patrouille. Het is dan 
hun verantwoordelijkheid om in overleg met de OSC (On Scene 
Commander) tot een concreet plan te komen. 

PsyOps is binnen het bedrijf een nieuw begrip. Ondanks het feit 
dat het PSE al sinds 2006 acteert binnen TFU merk je nog steeds 
dat het fenomeen nog niet bij iedereen geland is. In het huidige 
COIN (Counter Insurgency) optreden in Afghanistan speelt PsyOps 
echter een zeer grote rol. COIN schrijft nl. voor dat het winnen 
van dergelijke conflicten niet alleen de focus bij de vijand ligt, 
maar ook zeker bij de bevolking. Het winnen van hun hearts and 
minds wordt dan ook als kritieke succesfactor gezien. De noodzaak 
om de bevolking te benaderen en het besef dat zij uiteindelijk het 
hoger doel zijn waar de missie om draait wordt tevens verwoord 
in enkele onlangs verschenen documenten van Com ISAF , General 
McChrystal (US). 

PSE 12 heeft aan het eind van de periode dat Nederland gebieds-
verantwoordelijke is een zeer uitdagende taak erbij gekregen. Naast 
het voortzetten en uitdiepen van lopende campagnes is het zaak 
de bevolking ervan te overtuigen dat de ISAF missie doorgang zal 
houden. Deze verantwoordelijkheid kunt u echter prima kwijt bij 
de mannen van PSE 12. 

Kap Ronald, Kapitein Operatiën PSE 12
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cOmmANDO OVErDrAcHtEN EN kONINklIJkE ONDErScHEIDING

NieUWe COMMANDANT OP HeT OPLeiDiNGS- 
eN TRAiNiNGSCeNTRUM VUURSTeUN 

Op vrijdag 26 februari heeft kolonel Peter Fröling na ruim vier jaar 
het commando van het Opleidings- en TrainingsCentrum Vuursteun 
(OTCVust) overgedragen aan kolonel Stephan Kooijman. Reden voor 
deze wisseling is dat kolonel Peter Fröling de militaire dienst na een 
lange carrière verlaat. De ceremonie vond plaats op het Korpsplein 
van de Legerplaats bij Oldebroek in aanwezigheid van vele mili-
tairen en civiele genodigden, waaronder de burgemeesters van de 
omringende gemeenten. De nieuwe commandant, kolonel Stephan 
Kooijman, heeft een grote internationale ervaring. Hij heeft tevens 
het commando overgenomen van het 333 jaar oude Korps Veldartil-
lerie. Daarnaast is een van zijn hoofdtaken Vuursteunautoriteit van 
de Koninklijke Landmacht.

In zijn afscheidsspeech stelde kolonel Fröling: “Ik ben onder de 
indruk van de prestaties van mijn vaak jonge collega’s. Zij doen hun 
werk onder vaak moeilijke omstandigheden, zoals ik heb kunnen 
constateren, tijdens mijn eigen uitzendingen”. Het OTCVust verzorgt 
de opleiding van alle militairen van de artillerie en de mortieren 
voor wereldwijde inzet, zoals in Afghanistan. Het OTCVust heeft de 
laatste jaren vele veranderingen en reorganisaties meegemaakt. Het 
is kleiner geworden maar blijft de grootste werkgever in de omgeving. 
Het personeel blijft haar belangrijkste taken, het opleiden en trainen 
van de militair, professioneel uitvoeren. Deze professionele instel-
ling, elke dag opnieuw, zorgt ervoor dat het OTCVust als onderdeel 
van Defensie, een goede naam heeft in de militaire wereld maar ook 
in de civiele omgeving. Ze staat midden in de samenleving. 

COMMANDO-OVeRDRACHT DUiTS-NeDeRLANDS 
LeGeRKORPS - 13 APRiL 2010

Luitenant-generaal Ton van Loon is vandaag op de Lützow-
kazerne in Münster aangetreden als commandant 1 (German/
Netherlands) Corps. Hij volgt de Duitse generaal Volker Wieker 
op, die inmiddels al enkele maanden Generalinspekteur binnen 
de Duitse krijgsmacht is. De Nederlandse generaal-majoor Harm 
de Jonge had vanaf oktober 2009 als plaatsvervanger tijdelijk de 
leiding over het Duits-Nederlandse legerkorps. Bij de ceremonie 
waren van Duitse zijde onder anderen aanwezig generaal Wieker, 
de burgemeester van Münster Lewe en de Inspekteur des Heeres 
luitenant-generaal Werner Freers. Ook de Nederlandse Commandant 
Landstrijdkrachten luitenant-generaal Rob Bertholee woonde de 
commando-overdracht bij. 

Bertholee benadrukte het belang van 1 (German/Netherlands) 
Corps. Ten eerste versterkt het hoofdkwartier volgens hem de unieke 
samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Ten tweede is het 
waardevol om van elkaar te leren en voordeel te halen uit elkaars 
sterke punten, onderstreept in het motto “Communitate Valemus” 
(Together we are Strong), zo geeft hij aan. Ten slotte bestempelt 
hij het hoofdkwartier als een waardevol snel inzetbaar militair 
hoofdkwartier binnen de NAVO, dat zijn waarde bewezen heeft in 
Afghanistan, in 2003 en recent in 2009/2010.

Ook onder Van Loon blijft Afghanistan een belangrijk aandachts-
gebied. Zo wordt ondermeer de 1e Duitse pantserdivisie getraind 
ter voorbereiding op uitzending naar het Centraal-Aziatische land.

Kol Peter Fröling draagt het commando over aan Kol Stephan 
Kooijman

v.l.n.r. Genm H. De Jonge, Lgen W. Freers, Lgen R. Bertholee en 
Lgen T. van Loon
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KONiNKLiJKe ONDeRSCHeiDiNG 29 APRiL 2010

Lkol (lua) b.d. Jos Penning benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau.

Uitreksel uit de toespraak van de Burgemeester:
In 1996 werd de heer Penning directeur van de Stichting Nationaal 
Erfgoed Hotel De Wereld en het educatief centrum Hotel De We-
reld. Door zijn inzet als directeur werd Hotel De Wereld erkend als 
nationaal erfgoed. Hotel De Wereld is een symbool geworden van 
vrijheid. En aan de vooravond van 4 en 5 mei realiseren we ons 
weer hoe belangrijk het is om onze geschiedenis niet te vergeten 
en door te geven aan onze kinderen. De Stichting en het Educa-
tief centrum zijn door zijn toedoen geïntegreerd in Wageningen 
Universiteit. Het Educatief centrum heeft een bijzondere leerstoel 
en een bijzonder hoogleraar ‘rampenstudies’ ingesteld. In het kort 
behandelt de leerstoel natuurrampen en rampen veroorzaakt door 
menselijk ingrijpen en conflicten. De leerstoel geeft inhoud aan de 
lessen die wij kunnen leren uit het verleden door het verzamelen 
en analyseren van informatie. Een begrip in Wageningen en de 
wijde omgeving. 

Daarnaast was u elf jaar lid van het Algemeen Bestuur van het 
Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen. In 
die functie was u altijd nauw betrokken bij de voorbereiding van 
de beroemde activiteiten op 5 mei zoals de jaarlijkse terugkerende 
plechtigheid in de Johannes de Doperkerk. 
Ook dat is een begrip in Nederland en ver daarbuiten.

Bijna 20 jaar hebt u diverse functies bekleed die in het verlengde 
lagen van uw werk bij defensie. Zo was u bestuurslid van de Stich-

AllErlEI

Onze patroonheilige, Sinte Barbara, is zoals u allen weet, ook de 
beschermheilige van andere gevaarlijke beroepen. Dat zij daar 
ook in ere wordt gehouden, moge blijken uit onderstaande tekst, 
afkomstig van het ANP:

BOORMACHiNeS NOORD-ZUiDLiJN WORDeN iNGeZeGeND

AMSTERDAM 11 maart 2010. De tunnelboormachines die gereed 
zijn voor het boren van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn worden 
donderdagmiddag ingezegend. Ook krijgen de machines een naam 
voordat ze zich een weg onder de Amsterdamse binnenstad door 
boren. Deken Ambro Bakker van de Sint Nicolaasparochie wijdt een 
beeldje in van de heilige Barbara, dat ondergronds een plek krijgt 
in een speciaal kastje.Twee kinderen zullen de namen van de boor-
machines onthullen. Het publiek mocht de afgelopen periode stem-

SINtE BArABArA BEScHErmt tUNNElBOOrDErS AmStErDAm

men op de vrouwennamen Amstellina, De Gravin, Noortje, Treesje 
en Ziona. De namen zijn bedacht door leerlingen van basisscholen 
in Amsterdam-Noord en het centrum. Ten slotte zal de tunnelpatin 
(de peetmoeder van de boorders) de machines dopen met een fles 
champagne, waarna het tunnelboorlied Glück Auf! door een speciaal 
koor wordt gezongen in de startschacht bij het Centraal Station.

Belangrijkste fase. Het boren onder het historische centrum van 
de hoofdstad is de belangrijkste fase in de aanleg van de nieuwe 
metrolijn tussen Amsterdam-Noord en de Zuidas. Er worden tot 
eind 2012 twee tunnels geboord, vanaf het begin van het Damrak 
tot aan het Europaplein, een afstand van 3,1 kilometer. De eerste 
fase van de boorwerkzaamheden beslaat ongeveer driekwart jaar 
en bestaat uit het traject Centraal Station tot aan het in aanbouw 
zijnde metrostation Rokin.

ting Korps Luchtdoel artil-
lerie. Een stichting waarvan 
u mede oprichter was. 

U was actief betrokken bij de 
Stichting Meer Ontspanning 
voor Ernstige Oorlogsgewon-
den en bij diverse trompet-
terkorpsen. En gelet op dat 
laatste is het dan ook niet 
verwonderlijk dat u speaker 
werd van de Airborne Tap-
toe. Op de vrijdagavond voor 
de Airborne Luchtlandingen is de Airborne Taptoe op de Markt. 
Verscholen en gebukt in een busje vertelt Jos Penning de vele 
belangstellenden wat zij allemaal te zien en te horen krijgen. Ik 
hoop dat ze u na deze onderscheiding een betere plek geven bij 
de Taptoe. Want dat busje is wel heel erg krap. Goede speakers zijn 
schaars en ik hoop voor de organisatie van de Taptoe en voor het 
publiek dat zij nog lang van uw welluidende stem mogen genieten.

En dan zijn er natuurlijk nog de Edese Schaapskudden. Onder zijn 
bezielende leiding is de Stichting Vrienden van de Edese Schaaps-
kudden een begrip geworden. In Ede maar ook in Nederland. Er zijn 
heel veel goede acties gedurende het jaar om de kudden in stand te 
houden. Zoals het schaapscheerderfeest, de kerstkaart, het kraam-
bezoek, de actie Adopteer een Lam. Als u er meer van wilt weten?

Meneer Penning, u bent een druk baasje. Dat blijkt wel uit deze 
opsomming. En er is zelfs nog meer, zoals de Heideweek, het Rode 
Kruis en de organisatie van onze eigen 4 mei herdenking in Ede.

Koninklijke onderscheiding opge-
speld door de burgemeester van 
Ede, voormalig Staatssecretaris van 
Defensie, C van der Knaap
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AlGEmENE lEDENVErGADErING 
VAN 21 APrIl IN DEN HAAG

Foto’s zijn gemaakt door: W Heijster, P Antonissen, J. van Alphen en H van Rijssen. Voor meer en andere foto’s, zie VOA-website. 
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Op woensdag 21 april om 08:15 uur in goed (artillerie) gezelschap met 
de ‘Hardewijk-express’ vertrokken naar Den Haag. Daar op het centraal 
station ontvangen door het ontvangstcomité, niet onder de aange-
kondigde VOA-vlag, maar met en bij het bord met het VOA-embleem. 

Vervolgens was de keuze of te voet of met de bus naar het Provin-
ciehuis te gaan. Dat deze bijeenkomst overigens op deze bijzondere 
locatie kon worden gehouden is o.a. te danken aan de contacten van 
Lkol (R) b.d. drs. J.J.G. Covers, al sinds enige jaren Chef Kabinet van 
de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. Het voordeel van 
het te voet gaan was er ruim tijd was voor de ontvangst met koffie 
en petit fours, met artillerie-embleem, waar inmiddels ook onze 
WapenOudste lgen van Loon was gearriveerd en iedereen om 10:45 
uur in de vergaderzaal gezeten was. 

Eenieder werd welkom geheten door de dagvoorzitter, lgen W.J. 
Loos, waarna de Commissaris van de Koningin J. Franssen met 
trompetgeschal(Boni) werd verwelkomd. Na zijn openingstoespraak 
was tenslotte ook de bus gearriveerd en konden de erevoorzitter en 
de ereleden in deze prachtige Statenzaal plaatsnemen. Meer dan 120 
deelnemers waren present, waarbij een enkeling vanwege de vulkaanas 
in Shanghai was blijven steken. 

Vervolgens nam de voorzitter, bgen A.M. Rosengarten, de vergadering 
voortvarend ter hand en binnen een uur was deze vergadering ook 
afgerond. Mogelijk dat deze statige zaal niet tot vragen of discussie 
uitnoodde of dat het aperitief en de lunch ons reeds wenkte. Om 
de tijd iets op te vullen werd nog een ietwat gedateerde video van 
de pantserhouwitser getoond, de inzet in Afghanistan werd node 
gemist, waarna inderdaad de lunch kon aanvangen. In deze eveneens 

prachtige ontvangstruimte werd eerst van het aperitief genoten en 
vervolgens, buitengewoon praktisch, de lunch in gele dozen uitge-
reikt en genuttigd. 

Om 13:15 uur was iedereen weer in de Statenzaal gezeten in afwach-
ting van de toespraak door de demissionaire Staatssecretaris drs. J.G. 
de Vries. Na enige vertraging kon zijn toespraak aanvangen waarbij 
hij allerlei (artillerie) associaties met Den Haag (Legal Capitol) en 
(rijdende) artillerie kon debiteren, zoals Prinsjesdag en de saluutscho-
ten tijdens de geboorte van de prinsessen. Vervolgens memoreerde hij 
dat we in een boeiende tijd leven tussen het rapport Verkenningen 
en de Verkiezingen in. Na het uitreiken van de nodige geschenken 
(ook voor zijn jarige zoon) werd het eerste couplet gezongen en 
werd de Stas uitgenodigd om deel te nemen aan de groepsfoto, die 
voor op het bordes bij het Provinciehuis zou worden genomen, wat 
hij welwillend accepteerde. 

Na deze groepssessie, geen eenvoudige opgave met 120 deelnemers, 
werd iedereen per bus vervoerd naar het Binnenhof voor de rondlei-
ding in de Eerste Kamer. Na een ontvangst met koffie werd eenieder 
uitgenodigd in de groene zetels van de vergaderzaal van de Eerste 
Kamer plaats te nemen. Na een kort welkom door de dagvoorzitter 
werd het woord overgedragen aan de vice-fractievoorzitter van het 
CDA, prof. dr. H. Franken, tevens oud-reserve-officier van de Artil-
lerie, en ooit nog afgeknepen op de Luaschool door de toen nog 
luitenant Brüning. Hij hield een betoog over de taken en het nut 
van de Eerste Kamer als ‘Chambre de Reflection’. Nadat ook hier het 
eerste couplet was gezongen volgde een rondleiding door de (vele) 
prachtige ruimtes van de Eerste Kamer, ook daar waar de Oranjes 
(toren) nog hadden vertoefd. 

ImPrESSIE VAN DE AlGEmENE lEDENVErGADErING VAN 21 APrIl IN DEN HAAG
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NOtUlEN VAN DE 61E AlGEmENE lEDENVErGADErING VAN DE
VErENIGING OffIcIErEN ArtIllErIE, GEHOUDEN IN HEt PrOVINcIEHUIS tE ’S-GrAVENHAGE

 1. OPeNiNG

Voorzitter heet allen van harte welkom, in het bijzonder: de erevoor-
zitter bgen b.d. J.P.M. Brüning, de ereleden bgen b.d. dr. B. Bouman 
en genm b.d. P.H.M. Messerschmidt en de ondervoorzitter tevens 
Wapenoudste lgen A.J.H. van Loon. Voorzitter is zeer verheugd over 
de opkomst (meer dan 124 leden aanwezig, dertien afmeldingen).

Voorzitter verzoekt een ieder op te staan en noemt de namen op 
van de leden die ons vanaf de vorige algemene ledenvergadering 
tot op heden zijn ontvallen:

Elnt (R) b.d. R.A. Röell, kap b.d. B.Ph. van Peer, maj (R) b.d. mr. 
G.M. Bots, elnt (R) drs. G. van Berne, maj b.d. L. Jansen, kap (R) 
b.d. A.C. van der Giessen, lkol b.d. J.W.M. van der Horst, kap b.d. 
B. Galestien, lkol b.d. L.A. van der Poll, lkol b.d. C.F.M. de Valk, 
maj (R) b.d. C.W.J. Klap, knt (R) b.d. mr. C.J. van Rossem, kap (R) 
b.d. T.G.M. Ross, kap b.d. W. Broerse, elnt (R) b.d. Bielders, kol tit 
b.d. N.J.J. Greter, lkol b.d. B. Brussaard, kol b.d. J.W. Bakker, kol 
b.d. J.F. van Poeteren, kol b.d. G. van den Ham.
De vergadering houdt aansluitend een moment stilte.

 2.  MeDeDeLiNGeN VOORZiTTeR

Voorzitter:
a. spreekt onder dankzegging zijn grote waardering uit aan de  
 Afdeling ’s-Gravenhage en aan de Commissaris van de Koningin  

 van de Provincie Zuid-Holland voor het organiseren en faciliteren van  
 deze algemene ledenvergadering en de Afdeling ’s-Gravenhage ook  
 voor het zeer aansprekende middag- en avondprogramma.
b. laat de secretaris het faxbericht voorlezen dat ter gelegenheid  
 van de vergadering is verzonden aan Hare Majesteit de Koningin  
 en aansluitend het antwoord dat de voorzitter vanochtend van  
 Hare Majesteit mocht ontvangen.
c. memoreert dat het bestuur er naar streeft de functie van  
 eindredacteur van het blad Sinte Barbara te koppelen aan die  
 van Commandant Opleidings- en Trainingscentrum en kondigt om  
 die reden de wisseling van het eindredacteurschap aan. De  
 nieuwe commandant van het Opleidings- en Trainingscentrum  
 Vuursteun, kol S. Kooijman is daartoe bereid gevonden en zal  
 het hoofdredacteurschap van het blad Sinte Barbara overnemen  
 van kol P. Fröling. Voorzitter prijst zich gelukkig dat kol P.  
 Fröling zich bereid heeft verklaard om als lid van de redactie  
 te helpen de vernieuwing van het blad verder gestalte te geven.  
 Voorzitter geeft aan dat bij agendapunt 8 de waarnemend  
 eindredacteur, lkol b.d. H.J.M. van Rijssen, een nadere toelich- 
 ting zal geven.

 3. NOTULeN ALGeMeNe LeDeNVeRGADeRiNG VAN WOeNSDAG  
  14 Mei 2009 BiJ HeT COMMANDO 43 GeMeCHANiSeeRDe 
  BRiGADe OP De JOHANNeS POSTKAZeRNe Te HAVeLTe

De vergadering stemt in met de notulen, waarna de voorzitter de 
notulen arresteert onder dankzegging aan de secretaris.

III

Als afsluiting wandelden we naar Het Plein tegenover het Ministerie 
van Defensie alwaar het FKKLBW een aangepast, kort concert ten 
gehore bracht (zie het verslag van Jan van Alphen). 

Na het nuttigen van de Barbarabitter en wederom uit volle borst 
gezongen eerste couplet ging iedereen met de bus naar de Prinses 
Juliana Kazerne (PJK) waar men, na eerst gecontroleerd te zijn, ge-
noeglijk aan de borrel kon. Voor velen een weerzien met de PJK en 
met de ontvangstruimte in het bijzonder, waarbij het net leek of de 
inmiddels aangekomen Kolonel van het Korps Rijdende Artillerie, Lgen 
H. Sonneveld een staande receptie hield. Daarna werd om klokke zes 
eenieder gesommeerd in de prachtige Prins Bernhardzaal plaats te 

nemen, zodat het diner kon aanvangen. Tijdens dit uitstekende diner 
omgeven met een goede witte en rode wijn konden vele verhalen 
worden opgehaald en werden natuurlijk alle vijf coupletten, al dan 
niet opgestegen, van ons artillerielied ten gehore gebracht. 

De erevoorzitter, bgen b.d. J.P.M. Brüning, bedankte nogmaals het 
Haagse organisatie comité o.l.v. Lkol (R) b.d. C.J. van Harmelen voor 
de uitstekende organisatie en om half negen kon iedereen na een 
koffie met bonbon tevreden huiswaarts keren. De ‘Harderwijkexpress’ 
was uiteindelijk om 23:00 uur na een levendige discussie en weer veel 
verhalen uit de oude doos terug op het oorspronkelijke vertrekpunt.

Lkol b.d. Henk van Rijssen



S i n t e  B a r B a r a3.18 S i n t e  B a r B a r aIV

 4. JAARVeRSLAG VAN De SeCReTARiS OVeR HeT 
  VeReNiGiNGSJAAR 2009

Voorzitter geeft het woord aan de secretaris, lkol b.d. drs. M.M. Broe-
kema. Het verslag is elders in dit blad opgenomen. Voorzitter geeft het 
woord vervolgens aan de zaal. Het verslag leverde geen vragen vanuit 
de vergadering op. Voorzitter dankt de secretaris voor zijn verslag.

 5. JAARVeRSLAG PeNNiNGMeeSTeR OVeR HeT 
  VeReNiGiNGSJAAR 2009

Voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, maj (R) b.d. 
ing. T. van der Plas. Zijn verslag is elders in dit blad opgenomen. 
Voorzitter geeft vervolgens het woord aan de zaal. Kol b.d. F.H.L. 
Müller vroeg zich af wat de posten ‘Bijdragen aan Instellingen’ 
en ‘Kosten werving’ precies inhielden, waarop vraagsteller naar 
voldoening antwoord van de penningmeester kreeg.
Het verslag leverde verder geen vragen of bemerkingen op vanuit 
de zaal. Voorzitter dankt de penningmeester voor zijn verslag.

 6. VeRSLAG VAN De KASCOMMiSSie 2009

Voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de Kascommissie 
2009, elnt (R) b.d. ir. J.N. Dekker. Zijn verslag is elders in dit blad 
opgenomen. De commissie is unaniem van mening dat de penning-
meester en de administrateur op zeer correcte en inzichtelijke wijze 
het beheer van de administratie hebben gevoerd. Decharge aan het 
bestuur voor het gevoerde beleid wordt door de vergadering met 
applaus verleend. Voorzitter spreekt zijn dank uit aan de penning-
meester, de administrateur en aan de leden van de kascommissie.

 7. BeNOeMiNG DRie LeDeN eN eeN ReSeRVeLiD VAN De 
  KASCOMMiSSie 2010

Voorzitter geeft aan dat elnt (R) b.d. ir. J.N. Dekker, statutair niet 
herkozen kan worden. De vergadering benoemt op voordracht van 
het bestuur als voorzitter het huidige, gewoonlijk voor het voorzit-
terschap in aanmerking komende, eerste lid van de Kascommissie, 
maj (R) b.d. J.W.G. Hallensleben, als eerste lid lkol b.d. A.P. Friesen, 
als tweede kap (R) b.d. J. Mulder en als reservelid kap b.d. C. de 
Voogd van der Straten.

 8.  HeT VeReNiGiNGSORGAAN ‘SiNTe BARBARA’

Voorzitter geeft het woord aan de waarnemend Einderedacteur van 
Sinte Barbara, lkol b.d. H.J.M. van Rijssen om verslag te doen over 
het verenigingsblad. Het verslag is elders in dit blad opgenomen. 
Voorzitter bedankt de waarnemend Eindredacteur voor zijn verslag 
en spreekt zijn dank uit voor de inzet van de nieuwe redactie en 
ook voor de steun die de oude redactie daarbij nog geeft. Voorzitter 
geeft het woord aan de vergadering, waarop het erelid bgen b.d. 
dr. B. Bouman aandacht vroeg voor het juist initieel gebruik van 
afkortingen in artikelen. Het verslag leverde verder geen vragen of 
bemerkingen op. Voorzitter bedankt onder de overhandiging van 
een present als dank de aftredende eindredacteur kol Fröling voor 
zijn waardevolle inbreng en spreekt wederom zijn waardering uit 
voor zijn bereidheid om als aanblijvend redactielid de vernieuwing 
van het blad mede gestalte te blijven te geven.

 9. VASTSTeLLeN AFDeLiNG VOOR De ORGANiSATie ALGeMeNe  
  LeDeNVeRGADeRiNG 2011 e.V.

Voorzitter memoreert dat de Afdeling Zuid-West de organiserende 
afdeling is voor 2011 en de Afdeling Utrecht en Noordholland 
voor 2012. Voorzitter geeft aan dat voor 2013 de afdelingen zich 
kandidaat kunnen stellen en dat daarover tijdens de ledenraad van 
9 juni a.s. zal worden gesproken, mede op basis van het algemene 
ledenvergadering organisatorenschema. De Afdeling Rotterdam 
stelde zich bij monde van zijn voorzitter, lkol (R) ir. R.P. Peters ter 
vergadering al kandidaat. Voorzitter Afdeling Zuid-West lichtte in 
het kort het programma van de Algemene Ledenvergadering 2011 
toe (11 mei, op de Luchtmachtbasis Gilze-Rijen).

 10. BeNOeMiNGeN BeSTUUR

De vergadering stemt bij acclamatie in met de voordracht van het 
bestuur voor de benoeming van kol b.d. P.M.C. Winckelmolen en 
lkol W.S.P. Lemmens tot bestuursleden en met de benoeming voor 
een tweede bestuurstermijn van lkol b.d. drs. M.M. Broekema, maj. 
b.d. ing. T. van der Plas en lkol Th. van Breda.

Voorzitter spreekt onder de overhandiging van een afscheids-
present zijn dank uit aan de aftredende bestuursleden kol. b.d. 
E.J. Oldenziel en lkol b.d. H.J.M. van Rijssen voor hun steun en 
bewezen diensten.

 11. RONDVRAAG

Lkol b.d. F.T. Dürst Britt vraagt de aandacht voor de bij de entree 
door hem uitgereikte folders ’50 jaar Trompetterkorps Artillerie’ en 
‘Artillerie Veteranen Associatie’. Het lidmaatschap van de Artillerie 
Veteranen Associatie staat niet alleen open voor artillerievete-
ranen, maar ook voor sympathisanten. Lkol (R) ir. R.P. Peters, 
voorzitter van de Afdeling Rotterdam brengt in herinnering de 
herdenking in Dubbeldam op zaterdag 15 mei, waarbij erelid genm 
b.d. Messerschmidt een toespraak zal houden. Tevens wordt een 
boek gepresenteerd. Kol b.d. P.M.C. Winckelmolen, als voorzitter 
van de Artillerie Veteranen Associatie, brengt de juist op deze 
dag in werking gegaan zijnde website www.artillerieveteranen.nl 
onder de aandacht, ook vermeld in de uitgereikte folder. Hij meldt 
tevens dat het bestuur van de Artillerie Veteranen Associatie heeft 
ingestemd met het samenwerkingsverband met de Vereniging Of-
ficieren Artillerie. 

 12. SLUiTiNG

Voorzitter spreekt tot slot nogmaals zijn dank uit aan de gastheer 
de Afdeling ’s-Gravenhage, lgen b.d. W. Loos, voor de ontvangst, de 
organisatie en het interessante programma dat is opgezet.

Voorzitter sluit, niets meer aan de orde zijnde, de vergadering om 
11.48 uur onder dankzegging aan de aanwezigen en wenst een 
ieder een geslaagde dag toe.
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Mijnheer de Voorzitter, Generaals, Mijne heren,

Het bestuur is, conform de statuten van de Vereniging Officieren 
Artillerie drie keer bijeengekomen met de Ledenraad en wel op 
25 maart, 25 juni, 21 oktober afgelopen jaar. Het bestuur zelf 
vergaderde viermaal; drie maal steeds direct voorafgaand aan de 
vergaderingen van de ledenraad en één keer op 12 juni. De Alge-
mene ledenvergadering vond plaats op 14 mei bij het Commando 43 
Gemechaniseerde Brigade op de Johannes Postkazerne te Havelte.
Van oktober 2009 tot maart 2010 is het bestuurslid Liaison Lua, 
lkol Van Breda uitgezonden geweest als G2 TFU.

Een delegatie van onze vereniging bestaande uit 28 niet-actiefdie-
nende leden nam op 15 januari op uitnodiging van de Wapenoudste 
deel aan de Artilleriejaardag te Oldebroek.

De ledenraad van 25 maart vond plaats in de Officierscantine 
van de Legerplaats bij Oldebroek. De voorzitter deelde aan het 
begin van de vergadering mee dat tot zijn spijt de eindredacteur 
en twee redactieleden van ons verenigingsblad Sinte Barbara 
het bestuur op 17 respectievelijk 24 maart te kennen hadden 
gegeven met ingang van 14 mei hun redactieactiviteiten te zul-
len beëindigen. De voorzitter kon tot zijn genoegen meedelen 
dat het bestuurslid Liaison Actiefdienenden, lkol van Rijssen, 
zich beschikbaar heeft gesteld als redactielid zodat, naast het 
aanblijvend redactielid maj Venekamp gezocht nog moest worden 
naar twee opvolgers, waaronder de eindredacteur. Voorzitter 
deed een beroep op de ledenraad om in ieders omgeving actief 
te kijken naar geschikte kandidaten. De vergadering hield zich 
verder voor een groot deel bezig met de voorbereiding van de 
door de afdelingen Noord en Twente op 14 mei te organiseren 
60e algemene ledenvergadering. De begroting voor het jaar 2009 
werd definitief vastgesteld. Aan het eind van de ledenraad werd 
bij monde van de liaison afdelingen, kol b.d. Oldenziel afscheid 
genomen van de voorzitter, genm b.d. Messerschmidt. Aanslui-
tend de vergadering presenteerde de administrateur de ledenraad 
de door zijn zoon en hem ontwikkelde nieuwe verenigingswebsite 
www.verenigingofficierenartillerie.nl. Besloten werd de website 
zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen.

Op 2 april vergaderde op initiatief van de voorzitter een deel 
van het bestuur over de invulling van de ontstane vacatures van 
de redactie van Sinte Barbara en het te voeren beleid in de Of-
ficierskantine van de Legerplaats bij Oldebroek.

De algemene ledenvergadering vond plaats op 14 mei. De dag werd 
zoals gezegd georganiseerd door de afdelingen Noord en Twente 
in nauwe samenwerking met het Commando 43 Gemechaniseerde 
Brigade. Er waren meer dan 100 leden aanwezig. Voor het verloop 
van de vergadering verwijs ik naar de notulen van die vergadering 
die net onder agendapunt 3 aan de orde zijn geweest. Aan het 
eind van de vergadering werd het voorzitterschap overgedragen 
aan bgen b.d. Rosengarten. Op voordracht van het bestuur, die 
de toestemming had van de ledenraad, werd de aftredend voorzit-
ter, genm b.d. Messerschmidt, door de vergadering bij acclamatie 

benoemd tot erelid van de Vereniging Officieren Artillerie.

Op 12 juni vergaderde het bestuur in de Officierscantine van de 
Legerplaats bij Oldebroek om de nieuwe voorzitter mede met oog 
op de komende ledenraad van 25 juni over lopende zaken nader 
te informeren. Tevens werd het beleid uitgezet voor de komende 
periode. 

De ledenraad van 25 juni vond plaats in het Wmr Kruithofpavil-
joen van de legerplaats bij Oldebroek. De voorzitter, bgen b.d. 
Rosengarten, ging nader in op de op 12 juni gehouden bestuurs-
vergadering. De raad stemde in met het voorstel van de voorzit-
ter om de nog lopende actiepunten ‘Toekomst VOA, Quo Vadis” 
onder te brengen in een nieuw, door de voorzitter te initiëren, 
beleidsdocument ‘Toekomstvisie Vereniging Officieren Artillerie’. 
De ledenraad ging nader in op het voorstel om de doelstelling van 
de VOA uit te breiden met de zinsnede ‘handhaven en bevorderen 
van vakmanschap’. De ledenraad stemde in beginsel in met het 
uitgeven van een formele intentieverklaring voor het aangaan van 
een bepaalde vorm van samenwerking met de onlangs opgerichte 
Artillerie Veteranen Associatie (AVA). De nieuwe eindredacteur, kol 
Fröling, gaf een uiteenzetting van zijn beleid, waarbij uitgaande 
van een drievoudige doelstelling van de VOA de juiste balans 
tussen de drie deeldoelstellingen centraal zal staan.

De ledenraad van 21 oktober werd aansluitend op de opening van 
de Historische Verzameling Grondgebonden Luchtverdediging in de 
ochtend, gehouden in de Multifunctionele Ruimte ‘De Kempens-
berg’ op de Luchtmachtbasis De Peel. Uitvoerig werd stilgestaan bij 
het door de voorzitter opgestelde beleidsdocument ‘Toekomstvisie 
Vereniging Officieren Artillerie’ en het ingebrachte commentaar. 
Aan het eind van de discussie was de conclusie van de ledenraad 
dat het document als in de ledenraad besproken kon worden be-
schouwd. De door de voorzitter opgestelde intentieverklaring met 
de Artillerie Veteranen Associatie werd besproken. Op een enkel 
punt zal het document worden aangepast. De voorzitter zal verder 
contact opnemen met de voorzitter van de Artillerie Veteranen 
Associatie. Ten aanzien van de website meldde de administrateur 
dat nog niet alle afdelingen kopij aanleveren. De ledenraad stemde 
in met de conceptbegroting 2010. De waarnemend eindredacteur 
gaf een uiteenzetting over het door de redactie te voeren beleid. 
Het plan is het vakinhoudelijk deel op te pakken, volgende stap 
is de opmaak en lay-out. Verder wordt gestreefd naar een inten-
sieve samenwerking met de website. De ledenraad nam afscheid 
van de Liaison Actiefdienenden, lkol van Rijssen, in verband met 
zijn een week later ingaande functioneel leeftijdontslag. Tevens 
kondigde maj (R) b.d. Rauwé, na een zittingsperiode van 21 jaar, 
zijn vertrek als ledenraadlid van de Afdeling Zuid-Oost aan. Maj 
(R) b.d. Rauwé is als ledenraadlid opgevolgd door de voorzitter 
van de Afdeling Zuid-Oost elnt (R) b.d. Goosen.

Op 18 november hebben de voorzitter en de administrateur een 
gesprek gehad met het bestuur van de VOA afdeling CWV ‘De Artil-
lerist’ over de ontwikkelingen binnen de VOA, met als belangrijkste 
doel de CWV meer te betrekken bij de activiteiten van de VOA.

JAArVErSlAG VAN DE SEcrEtArIS OVEr HEt VErENIGINGSJAAr 2009



S i n t e  B a r B a r a3.20 S i n t e  B a r B a r aVI

Op 3 december vond op initiatief van de voorzitter een bespre-
king plaats tussen een deel van het bestuur en de waarnemend 
eindredacteur van Sinte Barbara om de ontwikkelingen van het 
blad te bespreken.

Voor wat betreft het ledenbestand het volgende:
Vanaf begin 2009 tot heden zijn 25 leden overleden, waarvan 
vier in 2010; 29 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en 20 
nieuwe leden, waarvan drie in 2010 zijn aangemeld. Ten gevolge 

van deze mutaties telt de vereniging momenteel 1066 (2008: 
1100), met leerlingen erbij: 1092 (2008: 1138) leden / donateurs 
/ begunstigers en erekanonniers. 

Voorzitter, Generaals, Mijne heren ik dank u voor uw aandacht en 
geef graag het woord terug aan de Voorzitter.

Lkol b.d. drs. M.M. Broekema, Secretaris

Generaals, mijne heren,

In de “Sinte Barbara” van maart jl. heeft u al uitgebreid kennis 
kunnen nemen van de cijfers van de jaarrekening van de vereniging 
over 2009 met ter vergelijk, de aanname over 2009, een terugblik 
op die van 2008 en de verwachting voor 2010. 

Het jaar 2009 was voor de vereniging in financieel opzicht beter 
dan voorzien. De jaarrekening sluit net als die van 2008 weer met 
een positief resultaat. Nu met een overschot van € 3.076. 

Voorgesteld wordt het overschot toe te voegen aan de “Reserve 
Exploitatie” van de vereniging dat daardoor toeneemt tot een 
bedrag van € 17.793. Met de “Reserve Vereniging” voor de don-
kere dagen en de “Reserve SROA-Boek” komt het “Totaal Eigen 
Vermogen” per 31 december 2009 uit op € 33.706. Dat is voor 
het overgrote deel, wachtend op betere tijden, op een (“veilige”) 
zakelijke spaarrekening gezet. 

De op de Balans vermelde “Kortlopende Schulden” hebben betrek-
king op de per 31 december nog uitstaande betalingen aan de 
afdelingen, de administrateur en aan TNT-post. De per die datum 
nog te ontvangen rente, contributies en advertentie-inkomsten zijn 
in de Balans opgenomen in de post “Vorderingen” aan de activa-

zijde. Met een jaarlijkse bijdrage aan het ROA wordt de renteloze 
lening aan de Stichting KVA afgelost. 

De Staat van Baten en Lasten laat zien dat het gerealiseerde 
overschot is toe te schrijven aan hogere baten, in het bijzonder 
duidelijk meer inkomsten uit advertenties en substantieel minder 
uitgaven dan begroot. De inkomsten uit contributies blijven echter 
iets achter door minder leden dan geraamd en door de late laat-
ste betalers. De gevolgen van de financiële crisis zijn voor onze 
vereniging zichtbaar geworden in lagere rente inkomsten op de 
uitstaande deposito’s en de internetspaarrekening. 

De uitgaven bleven dit jaar ruim achter op de raming. Het grootste 
deel daarvan komt voor rekening van de post “Exploitatie Sinte 
Barbara”. Dit vanwege lagere drukkosten en ook minder opmaak-
kosten door de koppeling van de redactie met de krijgsmacht. Ook 
de “Algemene kosten” dragen bij aan de lagere uitgaven. Zoals de 
te hoog geraamde website kosten, nog geen aanvulling van de kan-
toorartikelen briefpapier en enveloppen dit jaar. De post “Kosten 
Afdelingen” bleef ook achter bij de raming. Maar ten opzichte van 
die van 2008 zijn deze uitgaven wel weer substantieel toegenomen. 
De afgesproken evaluatie zal mogelijk hierover uitsluitsel geven 
en tot nieuwe afspraken leiden.

De begroting 2010 zal wellicht op een aantal posten bijgesteld 
of gewijzigd moeten worden. U moet denken aan lagere rente 
inkomsten en aan extra kosten voor één of meer themanummers 
Sinte Barbara. Naar verwacht zullen daar wel meer inkomsten uit 
advertenties tegenover staan. Ook de beveiliging en optimalisatie 
van de leden- en financiële administratie vraagt om een investering 
in nieuwe soft- en hardware. Indien nodig zullen wijzigingsvoor-
stellen ter gelegener tijd aan de Ledenraad ter vaststelling worden 
voorgelegd. De contributie blijft voor 2010 nog ongewijzigd maar 
voor de jaren daarna zullen we naar ik verwacht niet meer aan een 
verhoging kunnen ontkomen.

Uw penningmeester,
Maj (R) b.d. T. van der Plas.

VErSlAG VAN DE PENNINGmEEStEr OVEr HEt VErENIGINGSJAAr 2009 
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Geachte leden,

De Kascommissie 2009, bestaande uit de leden elnt (R) b.d. ir. J.N. 
Dekker (voorzitter), maj (R) b.d. J.W.G. Hallensleben en lkol b.d. A.P. 
Friesen, verklaren bij deze jegens de Algemene Ledenvergadering 
van de Vereniging Officieren Artillerie te Den Haag:

Op 24 februari 2010 de boeken, kasbescheiden en bankstukken van 
de Vereniging Officieren Artillerie met betrekking tot het vereni-
gingsjaar 2009 te hebben nagezien en deze documenten te hebben 
gecontroleerd aan de hand van de concept jaarrekening over dat jaar.

De mutaties en de daarop betrekking hebbende bescheiden, zowel 
van de inkomsten als van de uitgaven, zijn door de commissie in 
orde bevonden. 

De commissie is unaniem van oordeel dat het beheer over de fi-
nanciën van de vereniging en de verantwoording daarvan door de 

penningmeester, de maj (R) b.d. ing T. van der Plas, en de adminis-
trateur van de vereniging, de kap b.d. C.J. Gommers, op correcte, 
inzichtelijke en verantwoorde wijze is gevoerd casu quo is afgelegd 
en maakt beide functionarissen tevens een compliment voor de 
voorbeeldige boekhouding. 

De Kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering voor om het 
bestuur over het verenigingsjaar 2009 – zonder enig voorbehoud 
en onder dankzegging – volledig decharge te verlenen voor het 
gevoerde beleid.

Oldebroek, 24 februari 2010

Elnt (R) b.d. der art Maj (R) b.d. der art Lkol b.d. der art
ir. J.N. Dekker J.W.G. Hallensleben A.P. Friesen

VErSlAG VAN DE kAScOmmISSIE OVEr HEt VErENIGINGSJAAr 2009.

Voorzitter, Generaals, Mijne heren

Dit is het eerste verslag van de nieuwe redactie na het abrupte 
aftreden van vrijwel de gehele oude redactie in april 2009. Hierbij 
moet ik overigens wel opmerken dat de nieuwe redactie goed is 
gesteund door de aftredende redactie, zodat wij niet in een zwart 
gat vielen, en hebben wij tot op dit moment nog steeds een nauw-
lettende meelezer van de oude redactie tot onze beschikking. Dit 
jaarverslag bestaat uit een terugblik op het afgelopen jaar en een 
vooruitblik op het komende jaar. Het afgelopen jaar is een jaar van 
continuering geweest met daarbij wel het aanbrengen van enkele 
kleinere aanpassingen, zoals het compacter (minder witte plekken) en 
actueler maken van de inhoud, zoals met berichten uit Afghanistan, 
het samenvoegen van het Colua en de GGW enzovoort. Daarnaast 
hebben we de oplage iets verlaagd en meer advertentieinkomsten 
gegenereerd uiteindelijk resulterend in een plus van ca. 3000 Euro.

Een paar opmerkingen en kanttekeningen bij het afgelopen jaar: 
- Het gebruik van afkortingen. De redactie heeft veel commentaar  
 gekregen over het gebruik van (militaire) afkortingen en het  
 gebruik van Engels (vak)jargon. Aan dit aspect zitten twee  
 kanten. Enerzijds zal de redactie geen vakartikelen meer over- 
 nemen uit andere vakbladen zonder dat de afkortingen op een  
 goede wijze worden uitgelegd. Anderzijds zijn er nieuwe doctrines  
 ingevoerd zoals COIN (COunter INsurgency) Operations, zoals nu  
 in Afghanistan worden uitgevoerd met een nieuwe AJP (Allied  
 Joint Publication) waar in het Engels deze doctrine wordt  
 uiteengezet. In artikelen m.b.t. dit onderwerp is het niet mogelijk  
 om deze doctrine uitputtend met alle bijbehorende Engelse,  
 militaire vaktermen uit te leggen. Derhalve zal de redactie haar  
 best doen alle afkortingen in ieder geval de eerste keer te  
 verklaren aan de andere kant zullen er misschien toch onbegrijpe- 
 lijke stukken overblijven;

- De relatie met de VOAwebsite. Inmiddels is de VOAwebsite on air 
 en voor de redactie is dit een middel om actuele onderwerpen  
 direct te publiceren. Voorbeelden hiervan zijn de Commando- 
 overdracht van het OTCVust, de bevordering van onze wapen- 
 oudste tot Luitenant-generaal en de aankondiging van de  
 dodenherdenking op 15 mei in Dubbeldam. Bovendien is de  
 nieuwe Sinte Barbara altijd een week eerder op de website  
 elektronisch te lezen. Tenslotte kunnen allerlei extra foto’s  
 worden geplaatst om later eventueel te kunnen downloaden.  
 Daarnaast is de website een prima mogelijkheid om de activiteiten  
 van de verschillende afdelingen aan te kondigen en te verslaan;
- De afdelingsverslagen voorzien absoluut in een behoefte en  
 zullen ook in de toekomst worden gehandhaafd. Zeer positief  
 viel de redactie op de wijze waarop de verschillende afdelingen  
 hun Barbaraviering hebben uitgevoerd en daar ook uitvoerig  
 verslag van hebben gedaan. Alle scribenten hiervoor hartelijk dank;
- De rubrieken ROA en NAM bestonden al, nieuw is de rubriek  
 AVA en door zorg van de Lkol b.d. F.J. Dürst Britt worden al deze  
 rubrieken compleet en tijdig gevuld, hartelijk dank hiervoor;
- Verschijningsdata. De Sinte Barbara verschijnt zesmaal per jaar  
 en legt daardoor wel een druk op de redactie en haar scribenten.  
 In het afgelopen jaar is de uitgave niet altijd in de eerste week  
 van de oneven maanden verschenen. Dit had verschillende  
 oorzaken, maar had ook te maken met de actualiteit. Het  
 januarinummer was bijvoorbeeld gevuld met de genoemde  
 verslagen van de barbaravieringen en verscheen derhalve twee  
 weken later. Hetzelfde gebeurt met het aankomende meinummer  
 om de verslagen van deze ledenvergadering nog als actueel  
 onderwerp mee te nemen. Misschien dat de redactie in de toe- 
 komst een lijstje met mogelijke verschijningsdata kan publiceren.

Vooruitblik op het komende jaar. Dit moet het jaar van de verande-
ring worden waarbij de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

VErSlAG VAN DE rEDActIE VAN SINtE BArABArA OVEr HEt JAAr 2009/2010
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- Verdieping van de inhoud. Het idee is om een of twee  
 themanummers per jaar te produceren, die zich verdiepen in een  
 of meerdere actuele onderwerpen. Enerzijds om ook voor actieve  
 en nieuwe leden interessant te worden en anderzijds om mogelijk  
 meer advertentieinkomsten te generen. Voorzien was dat dit al 
 met het aanstaande meinummer zou geschieden. Dat zal niet  
 lukken en alle effort wordt nu in het aankomende novembernum- 
 mer gestopt;
- Lay-out en opmaak. Tevens zal de redactie als blijk van ver- 
 nieuwing ook onderzoeken of een nieuwere (en modernere)  
 lay-out mogelijk is en de ultieme wens om alles in kleurendruk 
 uit te geven;
- Daarmee samenhangend zal ook een onderzoek naar drukkosten  
 plaatsvinden waarbij niet zozeer gekeken wordt naar andere  
 drukkerijen, dat is reeds onderzocht en alle kosten liggen  
 ongeveer in dezelfde orde van grootte, maar worden alternatieve  

 drukopties onderzocht, door bijvoorbeeld te kijken naar de  
 (druk)mogelijkheden bij het Colua of het drukken door defensie  
 gerelateerde drukkerijen zoals bijv. het vernieuwde blad Artillia  
 van de VOOA;
- Tenslotte zal de samenwerking en de contacten met andere  
 wapen- (en dienstvak) verenigingen zoals VIO, VOC en Genie  
 worden onderzocht en waar deze mogelijk (ook inhoudelijk)  
 kunnen worden geïntensiveerd.

Uiteindelijk moet dit resulteren in een verenigingsblad waar eenieder 
iets van zijn gading vindt en dat bijdraagt aan de doelstellingen 
van de VOA, het bevorderen van hechte kameraadschap, een zinvolle 
handhaving van tradities en een verdieping van het vakmanschap, 
dus voor ‘elck wat wils’.

Lkol b.d. Henk van Rijssen, waarnemend eindredacteur

Het is weliswaar gebruikelijk dat het “eigen” orkest van het Wapen 
der Artillerie de jaarlijkse, waar dan ook in het land, te houden 
Algemene Leden Vergadering komt opluisteren. Waarschijnlijk is 
het ontstaan om de destijds tijdens de vergadering verhitte gemoe-
deren in goede banen te leiden. Op het Plein waren de glaasjes al 
met Barbarabitter gevuld om sfeerverhogend een miniconcert van 
het daarvoor uit hun bakermat Vught overgekomen Fanfarekorps 
Koninklijke Landmacht ̀ Bereden Wapens` aan te horen. Vooraf werd 
door commandant maj. de Jong ter herinnering aan het op 17 april 
jl. sneuvelen van KPLMARNALG J. Houweling en MARN1ALG KV 

M.Harders een toepasselijke tekst gelezen. Dirigent, maj T. Botma, 
had het programma aangepast en liet zijn musici hun vaardigheid 
bewijzen met de vertolking van een aantal werken die metg het 
oog op a.a. voorgenomen trips naar de USA en Zwitserland op het 
repertoire zijn genomen. Tot besluit klonk natuurlijk de artillerie-
traditional “Wat dreunt daar op de heide” die uit volle borst werd 
meegezongen. Volgend jaar komt men in Gilze Rijen tesamen en is 
de organisatie in handen van de Afdeling Zuid-West o.l.v. genm. b.d. 
A.M.W.W.M. Kolsteren en zijn medebestuursleden.

Jan van Alphen

ImPrESSIE VAN HEt OPtrEDEN VAN HEt fANfArEkOrPS kl BErEDEN WAPENS
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Nederlands Artillerie Museum
eperweg 149
8084 He ‘t Harde, 
tel. 0525-657310
fax 0525-657311.

Website www.nederlandsartilleriemuseum.nl 

e-mailadres: 
NAM.artillerie.museum@mindef.nl

Bezoektijden: 
dinsdag t/m vrijdag: 13.30 tot 17.00 uur en op afspraak.

NEDErlANDS ArtIllErIE mUSEUm

N E D E R L A N D S

Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde en de Luaverzameling in De Peel 
worden diverse artilleristische artikelen aangeboden. Een batig saldo 
komt ten goede aan de exploitatie van de exposities. Bestellingen 

ArtIllErIE AttENtIES IN DE NIEUWE ONtVANGStrUImtE 

NEDErlANDS ArtIllErIE mUSEUm       WWW.NEDErlANDSArtIllErIEmUSEUm.Nl 

kunnen worden gedaan via NAM.artillerie.museum@mindef.nl in ’t 
Harde of via museum.lua@rnla.mindef.nl in De Peel.

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

Op 19 januari 2010 ontving de conservator van het NAM, de heer 
Paul van Brakel, een mail van de heer B. van der Meer (RMC-Noord), 
onderwerp: kanonnen en inhoud: “De kanonnen staan voor gebouw 
42 op de Prins Mauritskazerne en ik denk dat de C-LFD Ede (of diens 
vertegenwoordiger) zeer wel bereid is om het personeel van het NAM 
te begeleiden”.

Nadat Paul mij deze mail had gegeven heb ik contact opgenomen 
met C-LFD Ede, majoor Vollaard, en heb ik de afspraak gemaakt dat 
de kanonnen op 16 februari 2010 afgehaald zouden worden. Met 
takelauto- en transportsteun van OTCVust heb ik de kanonnen op 
die datum opgehaald in Ede en afgeleverd op de LbO en tijdelijk 
geplaatst aan Hessenweg ter hoogte van geb 167 waar de heer Paul 
van Brakel ze in ontvangst heeft genomen. De Commissaris Zwaar en Rollend Materieel NAM, kap aat b.d. Nico Verweij

kANONNEN UIt EDE

In de periode van mei t/m september wordt door een aantal medewer-
kers van de groep die zich bezig houdt met het inzetbaar houden van het 
groot en rollend materieel meegewerkt aan een aantal evenementen. 
Wellicht dat U ze met hun voertuigen en kanonnen kunt treffen bij:

5 mei  Bevrijdingsdefilé in Katwijk aan de Rijn;
7 mei   Bevrijdingsdefilé Apeldoorn;

5 juni   Reünie van het Regiment van Heutsz;
20 juni  Veteranendag Landgraaf (Limburg);
2 juli  Veteranendag Harderwijk;
3 juli   Veteranendag Elburg;
11 sep  Open Monumentendag op de LbO.

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

OPtrEDENS /DEmONStrAtIES DOOr mEDEWErkErS NAm
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ScHENkINGEN     

- Maj Art b.d. H. Broekhuizen: een giberne compleet en een oranje 
 bandsjerp;
- Lkol art b.d. W van de Vorst: een giberne compleet;
- Mw J. Koridon-Offereins: twee prenten in lijst: 1- werving van  
 Vrijwilligers, 2- Batterij Veldartillerie, Tirailleurs en Staf 1860;
- Adj art b.d. C. Soethout: leidsels voor tweespan;
- Dhr. R. van den Berg van Saparoca: twee antieke boekwerken: 1:  
 Hellingwerf; Hoornse beknopte Bosschietery, etc (1714) 2:  
 Beschreibung wie Allerhandt Raqueten etc (1701)

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

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

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

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

Het Nederlands Artillerie Museum heeft in de afgelopen periode de 
volgende schenkingen mogen ontvangen:
- Dhr. A.A. Voorneman (van zijn vader, dhr. A. Th. Voorneman): een  
 platenbundel behorende bij VS voor de LUA ‘De Electrische  
 installatie van 8 ld’ deel IVa (uitg. 1939);
- Dhr. T. van Dijk: diverse militaire kleding en boeken;
- Kap M. Huizing: een ‘Handboek voor de soldaat der eerste klas’  
 (uitgave 1976);
- Kap art b.d. P. de Boer: een VS (beschrijving van het Slidex-systeem)  
 en een typemachine (70’er jaren) gebruikt in terreinmeetshelters;
- Dhr. P. Schalk, uit de nalatenschap van mevrouw Nederveld te Lisse: 
 een zakboekje van dhr. H. Nederveld (2 RVA, 1910);
- Kol art b.d. J. van Wincoop: diverse schildjes, glazen, hulzen,  
 kardoezen, glaswerk TM 9-331A, TM 9-1901: beknopt overzicht van  
 de krijgsverrichtingen der KL met schetsen;
- Maj art b.d. K.W. van der Veen: een GT artillerie; een planchet  
 compleet (statief en tafel); een model Tankherkenning BTR 60 PB  
 en een doos met militaria zoals schildjes, tegels etc.;

ScHENkING tWEE 18E EEUWSE BOEkWErkEN

tot stand is gekomen. Het vormt een inventarisatie van boeken van 
vóór 1800 in bezit bij de militaire collecties. Het Nederlands Artillerie 
Museum heeft ook een bijdrage geleverd aan dit onderzoek. Daarbij 
heeft het ons inzicht gegeven in de uniciteit van enkele exemplaren 
in onze bibliotheek. Hoewel de inventarisatie is afgerond, bestaan er 
plannen om nieuwe aanwinsten die binnen dit profiel passen alsnog 
in een database op te nemen. 

Titel: Louis Sloos (red); “Warfare and the age of printing; catalogue 
of early printed books from before 1801 in Dutch military collections” 
(alleen Engelstalig).

De manager NAM, Paul van Brakel

Het Nederlands Artillerie Museum heeft twee bijzondere boekwerken 
geschonken gekregen. Het betreft: Pieter Hellingwerf: ”Hoornse 
beknopte bosschietery,etc” (1714) en het handschrift “Beshreibung 
allerhandt Raquete .etc” (1701).

Hiermee heeft de bibliotheek/ documentatiecentrum twee exemplaren 
erbij gekregen die vallen onder de categorie ‘Oude Drukken’ (boekwerken 
daterend vóór 1801). In december 2008 is de catalogus oude druk-
ken uitgekomen die onder redactie van Louis Sloos (Legermuseum) 
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INfOrmAtIE GEVONDEN

MARKETENSTERS

Bij de foto van twee marketent-
sters met op de achterzijde de 
vermelding “laatste schot op 18-
10-85”, is een reactie ontvangen 
dat dit mogelijk het/de laatste 
scherpe 25-ponder-schot(en) op 
het ASK betreft. De dames zijn 
echter nog niet herkend.

INfOrmAtIE GEVONDEN

BARBARAKRUID

De herhaalde oproep over het 
Barbarakruid heeft meerdere 
reacties teweeg gebracht. 
Van mw. Joke van der Horst 
heeft vz NAM, kol b.d. Müller, 
zijn twee prints ontvangen 
met informatie van internet-
sites over dit kruid. Via maj 
b.d. Van Zuidam bereikte mij 
de volgende e-mail:

Beste Dick,
Het is waar, als kweker krijg 

je soms de meest uiteenlopende vragen! Barbarakruid, Barbarea, is 
een tweejarige plant behorend tot de familie van de Kruisbloemigen, 
net als bv. de Pinksterbloem, het Herderstasje en andere min of meer 
bekende onkruiden. Er komen in Nederland drie soorten in het wild 
voor en die lijken allemaal wel een beetje op elkaar. Als je ze zou 
moeten omschrijven, dan lijken ze nog het meest op Koolzaad, dus vrij 
hoge, nogal grove geelbloeiende planten. Hoogte rond de meter, en ze 
houden allemaal van tamelijk vochtige grond. Als je dit wilt planten, 
dan moet je dat doen om de naam inderdaad, en niet omdat het 
zulke mooie en sierlijke planten zijn. Kant en klare planten zijn niet 
te koop, je moet ze zaaien en voor zaad zou ik je willen verwijzen naar 
de Cruydthoeck, www.cruydthoeck.nl, misschien kunnen zij je verder 
helpen. Noem gerust mijn naam als referentie. Veel succes ermee, ik 
ben benieuwd hoe dit afloopt!

Met vriendelijke groeten en tot ziens, Coen Jansen

Ook de echtgenote van een van de vrijwilligers van het NAM, mw 
Lies Verwey, werd aangestoken door de oproep en leverde het adres 
van de firma Ploeger in De Bilt, compleet met bestelformulieren voor 
Barbarakruid in potten.

De laatste reactie is afkomstig van lkol b.d. P.J. van der Haar, die 
niet alleen een foto opstuurde die hij had gemaakt in april 2009 in 
de omgeving van Kampen, maar ons ook het adres verschafte van de 
firma ‘De Bolderik’uit Wervershoof, die het zaad van het Barbarakruid 
kan leveren. In zijn brief gaf hij bovendien het volgende commentaar:

“Een paar opmerkingen over de plant. Barbarakruid is de naam van 
een geslacht (= een verzameling van verwante soorten). In Nederland 
komen 3 soorten voor: gewoon Barbarakruid, Sijf B en Bitter B (mis-
schien ook Vroeg B). Gewoon B. is de rijkst bloeiende soort en n.m.m. 
de mooiste. De plant is niet zeldzaam, je ziet hem alleen niet al te 
vaak. Voor wat betreft het uitzaaien op het ASK, dit lijkt me om twee 
redenen niet gewenst:
1.  het is floravervalsing (het is vzv ik weet nog niet verboden, maar  
 zeer ongewenst)
2. het is gedoemd te mislukken, want de plant is onbestendig; als hij  
 wel opkomt gaat hij weerweg zodra de grond om hem heen begroeid  
 raakt. Bovendien verlangt hij voedingsrijke grond, enigszins vochtig.
Misschien is een oplossing om de concurrentie uit te sluiten en de plant 
uit te zaaienen de grond kaal te houden (wieden, schoffelen). Men 
moet er wel rekening mee houden dat de plant in principe 2-jarig is, 
d.w.z. dat het misschien 2 jaar (soms meer) duurt voor men bloemen 
heeft. Hopende dat ik van dienst ben geweest, succes.

Hoogachtend, J. van de Haar, lkol b.d.

P.S.1 Na het wieden en schoffelen ook sproeien.
P.S.2  Omdat de grond in het ASK extreem voedselarm is zou misschien 
   ook bemesting goed zijn; ik kan dat niet beoordelen.
P.S.3  Als het goed gaat, kijk dan uit voor de wilde konijnen.

Ik dank alle inzenders voor de adressen en hun teeltadvies. U wordt op 
de hoogte gehouden van de voortgang van het project “Barbarakruid 
op het ASK”. Zodra zaad en/of plantjes worden toegevoegd aan het 
verkoopassortiment van het NAM kunt U dat ook lezen.

INfOrmAtIE GEzOcHt

In de collectie borstzakhangers 
van het NAM ontbreekt nog 
steeds een borstzakembleem 
van de SROA, de “dancing bear”. 
Wij houden ons aanbevolen voor 
een exemplaar, want de collec-
tie is nog niet compleet. Ook 
nadere informatie over datum 
van uitgifte, de ontwerper en 
de betekenis, etc.
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Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps 

Contacten:
ROA p/a OTCVust
Postbus 1000, 8084 ZX ‘t Harde
Tel. (0525) 657539 of (0578) 691646
Website www.reunieorkestartillerie.tk
e-mail: roa@artillerie.nl 

rEÜNIE OrkESt ArtIllErIE trOmPEttErkOrPS

Dat ROA-leden meer doen dan “alleen maar muziek maken”, mag 
blijken uit het feit dat een van onze leden op 9 maart 2010 voor de 
tweede maal Koninklijk werd onderscheiden vanwege zijn verdiensten 
voor de gemeente Zwartewaterland (de fusie van de gemeenten Ge-
nemuiden en Zwartsluis). Jan ten Klooster (indertijd dienstplichtig 
muzikant bij het Trompetterkorps der cavalerie, liplg 65/2) werd 
benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau bij het terugtreden als 
nestor uit de raad en raadslid voor de HKV (Hervormde Kiesvereniging) 

kONINklIJkE ONDErScHEIDING

na een periode van 40 jaar, waarvan bijna 4 jaar als wethouder. Al 
eerder werd hij onderscheiden met de Eremedaille in goud bij de Orde 
van Oranje Nassau. Het behoud van het historisch deel van Hasselt 
beschouwt hij als het hoogtepunt van zijn raadswerk. Hij hoopt in 
de toekomst meer tijd te krijgen voor zijn hobby’s waarbij met name 
muziek een belangrijke rol speelt. Hij speelt bij Hasselt Fanfare en 
organiseert al 40 jaar orgelconcerten. En natuurlijk hoopt het ROA 
ook weer op zijn medewerking als eerste bugelspeler te rekenen. 

BIJEENkOmStEN, cONcErtEN EN OPtrEDENS VAN HEt rOA IN 2010

Optreden in Westerbork 2010

Optreden in Rolde 2010
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Op 12 maart 1960 werd bij ministeriële beschikking het 
Trompetterkorps der Artillerie opgericht. Na een korte periode 
(september 1967 tot juli 1968) op non-actief te zijn gesteld 
heeft dit korps tot opheffing in 1995 bestaan onder de naam 
Artillerie Trompetterkorps (ATK). Van 1995 tot 2005 werden 
de muzikale tradities bij het Wapen der Artillerie uitgevoerd 

JUBIlEUm Atk50

door het Trompetterkorps der Bereden Wapens (TKBW). Op dit 
moment wordt die rol bij Defensie uitgevoerd door het Fanfa-
rekorps Koninklijke Landmacht “Bereden Wapens” (FKKLBW). 
Sedert 2001 bestaat het Reünie Orkest Artillerie Trompetter-
korps (ROA), dat op passende wijze het Wapen der Artillerie 
op muzikale wijze wil representeren.

In het kader van dit 50-jarig jubileum is het voornemen van het ROA een boek uit te geven van ca. 
100 pagina’s met veel foto’s, anekdotes, herinneringsitems en een namenlijst van oud-muzikanten van 
het ATK in een oplage van 500 exemplaren. Het boek is te koop via het ROA (zie e-mail hierboven); 
prijs volgt.

BOEk Atk50

Bij deze breng ik onder Uw aandacht dat U (of Uw organisatie) 
in dit boek vermeld kunt worden door het overmaken van een 
financiële donatie. U wordt dan met naam, evt. logo en con-
tactadres (afhankelijk van de hoogte van de donatie) vermeld 
in de lijst van sponsors die de uitgave van dit boek mogelijk 
hebben gemaakt. 

Wenst U een advertentie te plaatsen dan is dat mogelijk tegen 
betaling van 500 euro voor een halve pagina A4. U ontvangt 
dan naast een eigen exemplaar van het boek tevens een uitno-

SPONSOrING

diging voor de reünie van de oud-muzikanten die ook in april is 
gepland om daar (indien gewenst) Uw organisatie te presenteren 
in een stand.

U kunt Uw sponsorbijdrage overmaken op ING-bank nr 816053 
ten name van Stichting ROA. Mocht U de publicatie van het boek 
willen ondersteunen, dan verzoek ik U Uw donatie over te maken 
en Uw tekstbijdrage digitaal aan te leveren via roa@artillerie.
nl voor 01-06-2010.

Een reünie van oudgedienden van het ATK is gepland op 
zaterdag 18 september 2010 in de Lkol Tonnetkazerne in ’t 
Harde. Ook oud-leden van het TKBW en de Vrienden van het 

rEÜNIE Atk50

ROA zijn van harte welkom. Aanmeldingen via de website of 
roa@hetnet.nl. 

Lkol art b.d. F.T. Dürst Britt

24 april:  Optreden in Wageningen t.g.v. lustrum Wageningse  
  Studentenweerbaarheid.
4 mei (vm): Herdenking bij het Artilleriemonument op de LbO.
5 mei:  Bevrijdingsdefilé in Katwijk.
23 mei (vm): Blazersensemble tijdens een kerkdienst in Haamstede.
26 juni:  Veteranendefilé in Den Haag.
Het jaarconcert staat gepland voor begin november.

Het jaarprogramma van het ROA wordt ook gepubliceerd op onze 
website www.reunieorkestartillerie.tk. De laatste wijzigingen kunt 
U daar raadplegen. Muziekrepetities op de Lkol Tonnetkazerne zijn 
gepland op: 29 mei, 12 juni, 10 juli, 18 september, 9 oktober, 6 
november en 11 december 2010.

De volgende optredens staan gepland bij de volgende evenementen:
10 april:  Liberty Tour 2010 in Beilen en Westerbork.
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ArtIllErIE VEtErANEN ASSOcIAtIE

Secretariaat AVA

AVA p/a OTCVust

Postbus 1000, 8084 ZX ’t Harde

Tfn 0525-658925 (S1 14 Afdva)

Fax 0525-657336

e-Mail:  artillerieveteraan@gmail.nl 

Website: www.artillerieveteranen.nl

Bankrelatie ABN nr  590398741

ten name van Stichting AVA te ‘t HardeARTILLERIE VETERANEN

            ASSOCIATIE

rEctIfIcAtIE

In de vorige editie van de Sinte Barbara is abusievelijk vermeld 
dat Adj b.d. Van der Knaap de ledenadministratie gaat versterken. 
Deze mededeling was prematuur. Na een open gesprek en in goed 

overleg heeft Adj b.d. Van der Knaap te kennen gegeven zich niet 
beschikbaar te stellen. Onze excuses voor deze mededeling in de 
Sinte Barbara aan U en aan Adj b.d. Van der Knaap.

Binnen de AVA wordt gewerkt aan de oprichting van de Stichting Vete-
ranen Rijdende Artillerie. Dit is weliswaar exclusief voor rijders, maar 
de samenwerking binnen de AVA blijft verzekerd. Door het bestuur 

wordt hard gewerkt om uitvoering te geven aan het communicatieplan 
(met dank aan maj art J. Venekamp); in het bijzonder vormgeven 
van onze website (met dank aan dhr Schieving van het OTCVust).

ActIVItEItEN

Als komende evenementen staan in de planning:
•	 26	juni:	deelname	met	een	AVA-detachement	aan	het	Vetera- 
 nendefilé in Den Haag tijdens de Nederlandse Veteranendag.  
 Heeft U in 2009 meegedaan, dan heeft U inmiddels een  
 uitnodiging ontvangen. Zo niet meldt U zich dan aan via  
 ondergetekende via kva325@artillerie.nl;
•	 Datum	 volgt:	 Indiëveteranendag	 voor	 oudgedienden	 van	 8	 
 RVA en 5 AVA op de LbO met o.a. onthulling monument 8 RVA,  
 dat inmiddels is overgebracht van Breda naar ’t Harde;
•	 4	september:	Reünie	41	Afdva	op	de	Legerplaats	bij	Oldebroek.	 
 Informatie en aanmelding: www.41afdva.nl; 
 secretariaat reunie@41afdva.nl;
•	 11	 september:	 Reünie	 19	 Afdva	 op	 de	 Lkol	 Tonnetkazerne.	 
 Aanmelding via www.19afdva.nl;
•	 Datum	 volgt:	 Bijeenkomsten	 (uitgezonden)	 Luchtdoelartille- 
 risten. Contact via www.luchtdoelartillerie.nl en de korpsadju- 
 dant JJ.tonnis@mindef.nl.

Doelstellingen AVA
1. De behartiging van de belangen van veteranen in het algemeen  
 en in het bijzonder van hen die hebben gediend bij het Wapen 
 der Artillerie en haar sympathisanten;
2. Het bevorderen van de korpsgeest en kameraadschap bij het  
 Wapen der Artillerie, bij haar eenheden en tussen degenen die  
 daarbij dienen of hebben gediend.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
•	 het	(mede)organiseren	van	reünieactiviteiten,	bijeenkomsten	 
 en herdenkingen;
•	 het	moreel	ondersteunen	van	eenheden	en	personeel	van	het	 
 Wapen der Artillerie bij operationele inzet;
•	 het	bieden	van	een	“thuisbasis”	voor	veteranen	en	uitgezonden	 
 militairen en hun achterban;
•	 het	coördineren	van	saamhorigheidsactiviteiten,	 lotgenoten- 
 contact en evt. nazorg.

AANMELDEN BIJ DE AVA
Alle artilleristen die hebben gediend onder oorlogsomstandigheden 
of zijn uitgezonden voor een vredesmissie kunnen zich aanmelden 
bij de AVA. Dat geldt ook voor degenen die sympathiseren met 
de doelstellingen van de AVA. Een aanmeldingsformulier kunt U 
aanvragen via artillerieveteraan@gmail.nl, telefonisch via 0525-
658925 of per post naar: OTCVust t.a.v. AVA Ledenadministratie, 
Antwoordnummer 1003, 8070 VJ ‘t Harde. Een éénmalige betaling 
van € 10,-.op banknummer 590398741 ten name van Stichting 
AVA te ’t Harde. 

Lkol art bd F.T. Dürst Britt
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VEtErANEN krA

Op 7 april 2010 vond de officiële oprichting plaats van de Stichting 
Veteranen Korps Rijdende Artillerie, kortweg: Veteranen KRA.

Doel van de stichting is: 
“Het behartigen van de belangen van de veteranen en post-actieven 
van het Korps Rijdende Artillerie in de ruimste zin van het woord. 
Onder veteranen van het Korps Rijdende Artillerie worden verstaan 
de militairen en de gewezen militairen en de gemilitariseerde 
burgers die bij vredesmissies betrokken zijn geweest, zowel bin-
nen als buiten het verband van de Verenigde Naties, terwijl hij/zij 
registratief was ingedeeld bij het Korps Rijdende Artillerie en/of 
geplaatst was bij de 11e Afdeling Rijdende Artillerie.” 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Voorzitter:   LKol  Han Bouwmeester 
   (Korpscommandant)
Vicevoorzitter:  LKol (R) Bert Haasjes
Secretaris/Penningmeester: LKol (R) Frans Dirks
Lid:  Maj b.d. Thony Boeije, tevens liaison  
   naar Art. Veteranen Ass.
Lid:   Adj. Gerard Smit (Korpsadjudant)
Lid:   Maj Peter Jacobs

Het bestuur heeft direct na de oprichting van de stichting haar 
eerste vergadering gehouden.

Naast allerlei praktische zaken is besloten om op 3 september 
2010 een eerste bijeenkomst van de veteranen van het Korps te 
organiseren. De combinatie met een beëdiging van nieuwe leden 
van het Korps op diezelfde datum staat borg voor een aantrekkelijk 
programma.

Veteranen
Het bestuur wil natuurlijk een zo volledig mogelijk overzicht van 
de veteranen van het Korps krijgen. Wij roepen daarom belangstel-
lenden op om zich aan te melden bij de secretaris:

LKol (R) Frans Dirks, Postbus 4635, 4803 EP Breda
Email: info@quamand.nl

rEÜNIE 41 AfDVA

Reünie 41e Afdeling Veldartillerie

Datum: Zaterdag 04 september 2010;
Locatie: Legerplaats bij Oldebroek in ’t Harde;
Doelgroep: Iedereen, ooit werkzaam geweest bij of voor  
  41 Afdva. (ook partners en kinderen zijn welkom);
Bijzonderheden:  Ontvangst vanaf 13.00 uur, programma van 14.00  
  tot 19.00 uur.
   Eigen bijdrage van € 17,50 p.p. (koffie/thee, 
  cake, warme maaltijd + drankje, aandenken)  
  Kinderen t/m 15 jaar, gratis;
Informatie/aanmelden:  www.41afdva.nl, 
    secretariaat; reunie@41afdva.nl.
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NIEUWS UIt DE AfDElINGEN

AfDElINGSBIJEENkOmStEN mEI, JUNI EN JUlI 2010 

Mei 2010

Fryslân 6 mei vanaf 16:30 uur Vlb Leeuwarden

Gelderland 14 mei 518e bijeenkomst Chez Armand, Koningsstraat, Arnhem

’s-Gravenhage 19 mei Excursie met dames

‘s-Gravenhage 20 mei vanaf 17:00 Afdelingsbijeenkomst, Gebouw 147, Prins Frederikkazerne

Noord 6 mei Bijeenkomst met partners

Oldebroek 6 mei Afdelingsbijeenkomst 

Rotterdam 6 mei Bijeenkomst in De Zingende Zeeleeuw

Zuid-Oost 17 mei vanaf 18:00 De Chinese Muur in Neerbeek.

Juni 2010

Gelderland 11 Juni 519e bijeenkomst Chez Armand, Koningsstraat, Arnhem

’s-Gravenhage 17 juni vanaf 17:00 uur Afdelingsbijeenkomst, Gebouw 147, Prins Frederikkazerne

Oldebroek 3 juni vanaf 15:00 uur Afdelingsbijeenkomst met partners (klootschieten) 

Rotterdam 3 juni vanaf 17:30 Bezoek ROTEB MONTAZ, Schuttevaerweg 150, Rotterdam

Twente 4 juni vanaf 17:00 uur Bijeenkomst met dames, klootschieten, landgoed ’t Kreijl, 
Winterswijk-Miste

Utrecht en Noordholland 4 juni vanaf 17:00 uur In de benedenbar van Hotel De Biltsche Hoek in De Bilt, 
Voordracht prof. Dr R. Hoksbergen

Zuid-Oost 10 juni vanaf 17:30 uur De Blauwe Lotus, Limburglaan 20, Eindhoven

Zuid-Oost 21 juni vanaf 18:00 uur De Chinese Muur in Neerbeek

Zuid-West 9 Juni Bijeenkomst met lunch en bezoek aan moskee, 
Huize Raffie in Breda

Juli 2010

Fryslân 8 juli vanaf 16:30 uur Vlb Leeuwarden

Gelderland 9 juli 520e bijeenkomst Chez Armand, Koningsstraat, Arnhem

’s-Gravenhage 15 juli vanaf 17:00 (Haring) Bijeenkomst, Gebouw 147, Prins Frederikkazerne

Oldebroek 1 juli Bijeenkomst met partners (BBQ)

Rotterdam 2 juli Bijeenkomst in De Zingende Zeeleeuw

Zuid-Oost 19 juli vanaf 18:00 uur De Chinese Muur in Neerbeek.
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MAART-BiJeeNKOMST

Lopend met medeleden in de Koningstraat gaat het gesprek over 
artillerie. Dinsdagavond was er op Discovery een programma 
gewijd aan geschut. Er waren plaatjes van het 120 km kanon, 
dat in 1914 Parijs beschoot. De loop was zo lang dat hij moest 
worden gestut, de bemanning was 80 man sterk, onder leiding 
van een kolonel. Jaap Dekker vertelt dat de krachten bij een 
schot zo enorm waren en de slijtage navenant dat iedere nieuwe 
granaat, een iets grotere diameter moest hebben. Hij had contact 
gehad met een Duitse artillerieofficier van zo’n stuk spoorweg-
geschut. De man vertelde dat hij in de oorlog veel had gereisd. 
De stukken werden ergens ingezet, om na de gedane klus weer 
naar een andere plaats te worden gedirigeerd. Met dat verhaal 
stappen we de Bodega binnen. Van iemand krijg ik Schoutambt 
en Heerlijkheid, een uitgave van de Stichting voor Heemkunde in 
de gemeente Renkum, in de hand gestopt. Er staat (zoals thuis 
bleek) een aardig verhaal in over generaal Hoefer, de stichter van 
het Artillerie- later Legermuseum in kasteel Doorwerth, door hem 
in 1909 met eigen middelen aangekocht. De moeite van het lezen 
waard. Hans Schumacher, die niet in zijn trouwring had kunnen 
kijken, omdat het ding niet meer van zijn vinger kan, weet toch 
dat hij morgen 40 jaar getrouwd zal zijn. Een borrel waardig. Rien 

VErSlAGEN AfDElINGSBIJEENkOmStEN

de Jong kijkt met plezier terug op het diner in de Kumpulan te 
Bronbeek met 106 officieren van van Heutsz. Henk van Randwijk 
heeft herinneringen aan Indië, zijn echtgenote is er geboren. Na 
de bezetting van Nederland in 1940 is er in Bandoeng een KMA 
opgericht, “daar werden onze latere tegenstanders opgeleid”, 
merkt hij een beetje zuur op. Frits Richert laat het glas heffen, 
omdat het leuk is om de kans te krijgen wat aan te bieden en 
omdat hij zich hier zo thuis voelt. 

Er volgen enige mededelingen. De echtgenote van Koos Bijleveld is 
op 2 maart overleden en in stilte gecremeerd. Liever geen bezoek 
aan huis. De voorzitter heeft namens allen een condoleancebrief 
geschreven. Bos Rijsdijk zit nog steeds in de lappenmand. Beter-
schap. Wim Groenendaal houdt ons op de hoogte van de gezond-
heid van Hans Bakker. Sterkte Hans en een hartelijke groet van 
20 van je vrienden. Joop Jacobs heeft grote plannen voor het 
komende (sic) Barbarafeest in Arnhem. Hummelo blijft een optie, 
gejuich, maar er zijn meer mogelijkheden. “Waarom niet naar 
Buitenzorg, de bakermat van onze bijeenkomsten?” oppert Cees 
Venemans. Voorwaarde: roepen de leden, goed bereikbaar en goede 
parkeergelegenheid. Als datum bestaat voorkeur voor vrijdag 3 
i.p.v zaterdag 4 december. Er is gelukkig nog tijd.

Graag uw belangstelling voor vereniging officieren artillerie op 
internet. Helaas blijkt: bij velen nog onbekend. Hans Gommers 
heeft in de laatste voorzittersvergadering toegezegd een hand-
zame gebruiksaanwijzing te maken. Probeer zelf ook, er is steeds 
meer te zien, maar we moeten zelf meewerken. Velds heeft een 
postzegel van Nieuw Zeeland. Frits waardeert hem op zijn hand 
en zegt dan “25 ponder”. Wat een vakkennis. Ton Regtuijt geniet 
nog na van de geboorte van zijn negende kleindochter, Jet. Op 
haar gezondheid. Cees merkt op “als die 18 is ben ik 91”. Het 
blijft lang druk, tenslotte gaan 7 man naar Tempo Doeloe, er was 
ditmaal niemand tegen. Onze leden leren vlug: bij het afrekenen 
worden de voorzitter enige euro’s in de hand gedrukt, voor het 
“overschot na-eten”.

Jos Hekking

GElDErlAND
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FeBRUARi-BiJeeNKOMST

De jaarlijkse ontvangst van onze VOC collega’s werd ditmaal wat 
mager bezocht door onze cavalerie gasten. Dat kon de stemming 
van ons artilleristen niet drukken want wij gaan ondanks alles 
altijd door en bovendien kon voorzitter Willem Loos constateren 
dat de artillerie zoals gewoonlijk de overhand had. Hoewel ge-
woon; na zijn welkomst- en inleidend woord waarbij hij namens 
de VOC een plaatsvervangster naast zich had uitgenodigd, vroeg 
hij speciale aandacht voor een van onze junioren. Joep Reijnen 
was namelijk net 50 jaar oud/jong geworden en wilde ons een 
drankje aanbieden voor dit heugelijke feit.

Toen korte tijd later ook de voorzitter van de VOC, Axel Ro-
sendahl Huber was binnen gekomen, vroeg en verkreeg die het 
woord voor een korte toespraak. Hoewel Willem Loos eerder de 
aandacht had gevestigd op de eerder verkregen zakdoeken van 
twee cavalerieregimenten, kreeg hij er bij deze gelegenheid geen 
aangeboden. De aanwezige artilleristen vroegen zich af of er niet 
meer cavalerieregimenten dan twee waren of dat die regimenten 
geen zakdoeken hadden (met alle mogelijk daaraan te verbinden 
veronderstellingen). Gelukkig blies Boni Rietveld meteen daarna 
“het is voor de kok in de keuken” zodat de veronderstellingen 
niet te ver buiten controle konden geraken.

Eenmaal aan tafel bleek de wijn te komen van Frans van Erp die 
op deze wijze zijn 86e verjaardag gevierd wilde zien. Frans zou 
Frans niet zijn als hij daar niet een gloedvolle toespraak aan had 
verbonden waarin hij de loftrompet voor onze afdeling stak. Zijn 
beloning was een sterk gezongen eerste couplet. 

Tijdens de maaltijd klonk nog een keer het trompetsignaal “Der 
Kommandeur ruft” om Willem Loos gelegenheid te geven voor 
een korte uitleg. Hij vertelde dat Barbara en Afdelingsvlag waren 
mee verhuisd en nu een veilig onderdak in gebouw 147 hadden 
gevonden. Barbara had bij de verhuizing wel even een veer moeten 
laten maar dat euvel was op onzichtbare wijze hersteld. 

Wellicht zou Barbara nog een functie kunnen vervullen bij de 
Noord/Zuid lijn in Amsterdam ware het niet dat ze verknocht is 
aan onze afdeling en al eerder haar verdiensten heeft gehad bij 
de aanleg van de HSL tunnel door Midden-Nederland waardoor 
ze haar rustige verblijf in ons midden ten volle heeft verdiend. 

Na nog een verwijzing naar de posities van cavalerie en artillerie 
op het slagveld vroeger en nu, gaf hij toestemming voor het 
betrekken van een goede positie voor het nuttigen van de koffie. 

Piet Antonissen

’S-GrAVENHAGE

Frans bood zijn drankje aan met enkele 
wijze woorden [Foto Piet Antonissen]

Haagse Barbara heeft haar plaatsje gevon-
den [Foto Piet Antonissen]

Twee artilleristen zingen en een cavalerist luis-
tert bewonderend toe [Foto Piet Antonissen]

MAART-BiJeeNKOMST

Het leek wel wisseling van de wacht; wij van de VOA op weg naar 
gebouw 147 en een aantal in strakke pakken en mantelpakjes 
gestoken lieden dat datzelfde gebouw verliet op weg naar huis. 
Maar ja, het liep dan ook tegen vijven wat betekent einde van de 
werktijd en begin van de bijeenkomsttijd. 

Voorzitter Willem Loos moest het weer een keer doen met zijn 
tirailleurfluit om stilte te vragen voor zijn openingswoord. Daarin 

noemde hij eerst een aantal afmeldingen – waarvan sommigen met 
reden – om vervolgens te concluderen dat de rest van de leden 
aanwezig was, althans in theorie had kunnen zijn. Hij keek vooruit 
naar de excursie naar het historische Delft van de afdeling op 19 
mei waarvoor zo’n overweldigende belangstelling bestaat dat een 
reservelijst moet worden aangelegd en hij keek ook vooruit naar 
21 april als onze afdeling de ALV2010 organiseert en waar dus de 
Haagse leden in enorme aantallen aanwezig kunnen en moeten 
zijn. Een korte vergadering even daarvoor met de CVV ALV2010 
had hem duidelijk gemaakt dat vrijwel alles volgens plan verloopt. 
Hij verwelkomde Jaap Vrolijk die weer in goede gezondheid was 
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M.S.V. De KANONNieR

In de overbruggingsperiode tussen de twee bovengenoemde 
bijeenkomsten heeft de M.S.V. De Kanonnier – die wij toch maar 
de subafdeling van de afdeling Den Haag van de VOA blijven 
noemen – haar algemene ledenvergadering gehouden met nota 
bene een 82,3925% aanwezigheidspercentage van de leden, daar-
bij de kandidaat-leden nog buiten beschouwing latend. Uit een 
spontaan schietend groepje Haagse VOA leden is sinds 1996 een 
echte vereniging gegroeid al moet daarbij wel worden vermeld 
dat de van buitenaf opgelegde eisen de omschrijving “echte” 
wel mede hebben veroorzaakt. Het gaat de vereniging goed en 
het enige punt van zorg is eigenlijk de toenemende gemiddelde 
leeftijd – maar hebben we dat ook elders al niet gehoord – zodat 
het toestromen van wat jong bloed welkom zou zijn. Raad-pleging 
van de statuten heeft aangetoond dat de kennelijk met een blik 
op de toekomst opgestelde reglementen dat zondermeer mogelijk 

maken en wie weet vaart ook onze “hoofdafdeling” daar nog wel 
bij. Niet te vaak maar toch wel van tijd tot tijd zullen we u op de 
hoogte houden van vooral het wel en minder het wee van de club.

Piet Antonissen

De ALV 2010 met…. [Foto Boni Rietveld] 

JAARVeRGADeRiNG GeHOUDeN OP 4 MAART

Onder voorzitterschap van Fred Müller werd op 4 Maart 2010 de 
jaarvergadering gehouden waarbij 26 leden aanwezig waren. Olde-
broek heeft thans 235 leden, 8 minder dan in 2009. Hij opende de 
vergadering met nog eens stil te staan bij de leden die ons in 2009 
zijn ontvallen en die reeds herdacht werden tijdens de afgelopen 

Januaribijeenkomst, evenals de langdurig zieken.

Door het toetreden tot het bestuur van Lkol Hans Jasperse, C-ASK, zijn 
er dit jaar geen problemen meer geweest over de vergaderlocatie. Ook 
het aanmelden voor de bijeenkomsten via hem is een overduidelijke 
plus. In overleg met Jasperse zal voorzitter Müller contact opnemen 
met de nieuwe C-OTCVUST, Kol Kooijman, om deze nu ontstane situatie 
van koppeling van een functie in het bestuur van de VOA-Oldebroek 

OlDEBrOEk

teruggekeerd van zijn jaarlijkse overwinteringsadres in Thailand. 
Een kleine tegenvaller was dat de presentator van de voordracht 
over “die Rote Kapelle” wegens tijdgebrek om uitstel had gevraagd 
zodat we die tegoed moeten houden. Minder teleurstellend was de 
mededeling dat Hans Mulder ter viering van zijn 68e verjaardag 
een drankje aanbood.

Toen het tijd was om aan tafel te gaan bleken wij te kunnen 
profiteren van de tevoren in hetzelfde multifunctionele gebouw 
gehouden bijeenkomst met rijstmaaltijd want een aantal extra 
porties was aangemaakt zodat wij van deze blauwe hap konden 
genieten. Ook konden we genieten van het glas rode wijn dat Bram 
Schulte ons ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag aanbood. 
Zijn beloning – de trouwe lezers weten het al – was het eerste 
couplet en de toost. 

Tafelgesprekken kunnen we niet of nauwelijks weergeven omdat de 
gespreide en gemaskeerde opstelling van de tafeltjes het onmo-
gelijk maakt om meer te volgen dan aan het eigen tafeltje wordt 
besproken. Aan onze tafel zat Henk Klein Breteler die sappige 
voorbeelden aanhaalde uit zijn activiteiten in de Nederlandse 
rechtspraak. Bij die voorbeelden kwamen ook bekende Nederlandse 
personen ter sprake maar omdat wij publiceren in een waardig, 

tweemaandelijks verschijnend verenigingsblad en niet in het eerste 
het beste dagblad, noemen wij geen namen maar volstaan met 
de opmerking dat het volop stof tot lachsalvo’s gaf en daar gaat 
het tenslotte om in onze kringen.

Gesterkt door de koffie konden wij veilig huiswaarts tot 15 april; 
minder dan een week voor de ALV2010 in Den Haag.

Piet Antonissen

De gespreide en gemakskeerde opstelling [Foto Piet Antonissen]
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MAART-BiJeeNKOMST

Op onze traditiegetrouwe locatie, Restaurant ‘t Langenbaergh in 
Laren (Gld) waren we weer bijeen op donderdag 25 maart. De secre-
taris Frans Peerdeman was ziek waardoor de bijeenkomst minder een 
vergadering maar meer een gespreksgroep werd, zoals altijd onder 
leiding van Gerrit Gleis, de voorzitter. We kwamen tot de ontdekking 
dat we de kleinste afdeling zijn geworden, dat krijg je als je in de 
Achterhoek van dit land vergadert met een steeds ouder wordend 
ledenbestand ( 27 leden).

Het programma voor de komende tijd is ongewijzigd. Op 4 juni gaan 
we ‘s middags  in Miste  klootschieten. We hopen op een grote op-
komst, goed weer is gewenst maar als het wat minder is wordt dat 
niet als een probleem gezien.

De voorzitter vestigde de aandacht op onze afdelingsvergadering 
op 30 september waar een voordracht zal worden gehouden over 
Joint Fires, de vuursteun samenwerking van de land- en luchtmacht. 
Omdat er inmiddels bij de grondgebonden luchtverdediging zelfs sa-
menvoeging van land en luchtmacht is lijkt het erop dat er eindelijk 
wat meer wederzijds begrip is. Zelfs een museum blijkt mogelijk. Zou 
daar de recessie toch wat invloed op hebben gehad?

We werden zoals gebruikelijk bijgepraat over onderwerpen uit de 
ledenraad van de VOA.

Na de gezamenlijke maaltijd waarbij vele onderwerpen de revue 
passeerden gingen we weer huiswaarts met het idee dat we op een 
gezellige manier wat wijzer geworden waren.

Jan de Haan

tWENtE

aan de functie C-ASK voor de toekomst vast te leggen. Een situatie 
overigens die ook in het verleden het geval was.

Er werden wijzigingen in het jaarprogramma genoemd zoals het voor-
stel tot het af en toe houden van korte lezingen tijdens de gewone 
bijeenkomsten, als proef te beginnen in mei en verder een bezoek 
aan de Eper wijngaard voorafgaand aan de augustus-bijeenkomst in 
Hotel Dennenheuvel als de officierscantine gesloten is. Ook behoren 
bezoeken aan de molen in Zwolle, Scania in Zwolle, de musea van 
de TD en van de Intendance in Soesterberg tot de mogelijkheden. 
Voorafgaand aan de november-bijeenkomst samen met de dames van 
Art en Cav zal aan de heer B.Timmer, Dienst Terreinen ASK, gevraagd 
worden een lezing te houden over de flora en fauna van het ASK 
met eventueel een excursie naar het zuidterrein met o.a. de unieke 
concentratie van jeneverbessen die zich daar bevindt.

In het jaarverslag van de secretaris werd een overzicht gegeven van de 
activiteiten van het afgelopen jaar met als een van de hoogtepunten 
het bezoek aan de Domeinen te Soesterberg. Het jaarverslag van de 
penningmeester werd met applaus ontvangen, ook gezien de gezonde 
financiële positie! Het batig saldo zal streng worden bewaakt omdat de 
kosten van de maaltijden door met name de inzet van personeel nog 
wel eens kunnen afwijken van de offertes. Verder zijn er geen extra 
inkomsten voor de afdeling en als er een financieel risico ontstaat dat 
risico dan geheel ten laste van het eigen bestuur zal komen. Zulke 
kosten zijn niet te claimen bij het hoofdbestuur.

Bestuurswisselingen. 
Er werd een overzicht gegeven van de periodieke bestuurswisselingen. 
Deze resulteren voor het moment in de volgende mutaties, waarmee 
de vergadering accoord ging.
-  Penningmeester Venker treedt periodiek af en stelt zich  
 herkiesbaar,
-  Maj (R) der Art. drs.G.M. (Gijs) de Jong treedt toe als secretaris,
-  Bestuurslid van Rhoon treedt uit het bestuur.
Aan de redactie van Sinte Barbara zal gevraagd worden de nieuwe 
bestuurssamenstelling op te nemen in de lijst Afdelingsbesturen.

Tijdens de rondvraag werd gevraagd om ook bij de redactie van Sinte 
Barbara aan te willen kaarten dat interessante artikelen zoals b.v. over 
vuursteun vaak moeilijk tot niet te begrijpen zijn gezien de gebruikte 
afkortingen. Het bestuur zal hiertoe actie nemen.
Verder werd nog gevraagd of artilleristen die ook veteranen zijn een 
aparte groep zullen gaan vormen. Dit is niet het geval. Met de Artil-
lerie Veteranen Associatie is een convenant gesloten tot wederzijds 
voordeel, ook ten aanzien van de politiek. In de toekomst zal de VOA 
uit een steeds groter gedeelte veteranen bestaan.

Na woorden van dank aan het bestuur door de oudst aanwezige 
kanonnier Jan de Koning werd de jaarvergadering afgesloten. 

Otto van Rhoon

APRiL-BiJeeNKOMST

Net geen record`, stelde voorzitter Roel Hoksbergen vast, maar 
als de op reis zijnde familie Res aanwezig was geweest en als het 
echtpaar Engelhard niet voor een tweede keer fysiek was aange-
slagen (beterschap!) was het recordaantal van dertig deelnemers 
gehaald. De camera zal dat t.z.t. natuurlijk vereeuwigen. In de 

benedenbar van Hotel Van der Valk in De Bilt was het andermaal 
een genoeglijk weerzien mét o.a. een eerste aanwezigheid van 
het echtpaar Bruurmijn.

Er werd tijdens het aperitief in redelijke mate aan Bacchus geof-
ferd. Bij het diner was door Marlies en Roel Hoksbergen (19 april 
50 jaar getrouwd) ook nog een drankje in het vooruitzicht gesteld 

UtrEcHt EN NOOrD-HOllAND
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en ieder blijft tenslotte verantwoordelijk voor de terugreis… 
Eenmaal aan de sfeervol gedekte tafels gezeten deed voorzit-
ter Roel verslag van zijn aanwezigheid in de Ledenraad en riep 
bijvoorbeeld op om de ALV in Den Haag op 21 april a.s. met een 
aantal leden te bezoeken.

Rob Kamp kreeg gelegenheid om de betrokkenheid met de her-
denking in Dubbeldam te verwoorden en uw correspondent mocht 
zijn plan lanceren om een proef te nemen met het vernieuwd 
indienen van de verslagen en foto’s van de tweemaandelijkse 

bijeenkomsten. Van Alphen beoogt de betrokkenheid van de 
leden te vergroten door een van de aanwezige te verzoeken om 
het fotowerk voor zijn of haar rekening te nemen. Met betrek-
king tot het verslag staat hem hetzelfde voor de geest. Kopij en 
fotowerk zullen wel door hem, en natuurlijk onder naam van de 
auteur en fotograaf aan de redactie worden aangeboden. Vanaf de 
eerstvolgende bijeenkomst wordt de proef op de som gesteld. Dat 
wordt weer een bijeenkomst met een introductie zoals 5 februari 
succesvol door Dr. Mr.Theo Tanamal werd ondernomen. De dag 
vóór deze bijeenkomst (1 april) kwam uw scribent het verhaal ter 
ore dat er door Tante Post al ”tig” uitnodigingen voor een reprise 
elders in den lande bij Theo zouden zijn bezorgd… .

In zaal Sandwijck werd van een uitstekende maaltijd genoten. De 
feestelijk ter tafel gebrachte moot zalm was omringd door een 
mooi samengesteld Van der Valkgarnituur en werd gevolgd door 
een dessert dat de komende paasviering waardig inleidde. Na de 
koffie toe werd met een vriendschappelijk ̀ tot een volgende keer` 
afscheid van elkaar genomen. Bij de eerstvolgende bijeenkomst op 
4 juni is VOA-lid, de met enige regelmaat in de publiciteit zijnde 
Professor Dr. René Hoksbergen, bereid gevonden om over zijn 
werkzaamheden te vertellen. Voor de presentatie, die om 17.30 
uur begint, is ca. 30 minuten uitgetrokken. In principe vindt dat 
in de benedenbar plaats, maar indien nodig gebeurt het in de 
eetzaal. Zoals altijd is men vanaf 17:00 uur van harte welkom in 
de benedenbar van het Van der Valkhotel in De Bilt.

Jan van Alphen

Aandachtig publiek voor spreker Frans Dirks

Rob Kamp licht herdenking Dubbeldam toe Er staat een haas voor het raam...

Mededelingen van voorzitter Roel Hoksbergen Professor...
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Aandachtig publiek voor spreker Frans Dirks

Voor deze bijeenkomst waren ruim 20 deelnemers naar de Korenmo-
len in Bavel gekomen. Na de inloop werd om ca 17.00 uur iedereen 
welkom geheten door voorzitter Ton. We herdachten onze “mortierist” 
Nico Hardorff, die zo onverwacht was overleden. Verder meldde Ton 
dat er een vervangende lezing zou worden gegeven door Frans Dirks, 
daar Jan Koster verhinderd was door een sterfgeval in de familie. 
Aandacht werd gevraagd voor het retourneren van de enquête onder 
alle leden en begunstigers van ZW (nu 40% ingevuld ontvangen); 
en tot slot feliciteerde hij Ger en Rie van Zuilen met hun geslaagde 
verhuizing naar een mooi appartement in hun eigen wijk.

Na nog een drankje te hebben gehaald, schoof iedereen aan om 
van Frans te horen en te zien wat hij een aantal keren als actieve 
reservist en functioneel specialist in Afghanistan heeft gedaan en 
wat hij aan ontwikkelingen heeft opgemerkt. Ondersteund met beeld 
en geluid vertelde Frans ons hoe er in Uruzgan in een Provincial 
Reconstruction Team (PRT), tegenwoordig o.l.v. een BuZa-diplomaat, 
werd gewerkt in een mix van Diplomacy, Development and Defence 
(het z.g. Triple D-concept). 

De missie van het PRT in Uruzgan omvat: 
1. het helpen van het gouvernement met het winnen van het  
 vertrouwen van de lokale bevolking
2. het bevorderen van de ontwikkeling en een stabiele en veilige  
 omgeving en
3. het ontwikkelen van de economie.

Frans noemde als ervaringen: wat voor ons langzaam is, is voor 
Afghanen erg snel; snel succes bestaat er niet; elk besluit moet 
worden gevierd; succes is moeilijk meetbaar en de invloed van 
clans/stamhoofden is zeer belangrijk! Frans werd naar Afghanistan 
uitgezonden in het kader van IDEA (Integrated Development Entre-
preneurial Activities): een netwerk van reserveofficieren die worden 
uitgezonden naar crisisgebieden voor economische wederopbouw-
taken. Voor meer info over IDEA: zie de website www.idea-project.
nl. IDEA verzorgt wederopbouw-taken in de periode tussen het 
militair veilig maken en de komst van NGO’s (non-governmental 
organisations), die nu ook Uruzgan binnenstromen.

IDEA-speerpunten zijn: het opzetten van een Business Development 
Centre, het opzetten van een moslim microfinanciering en het trainen 
van trainers voor ondernemers, waarvan de meeste niet kunnen lezen 
en schrijven. Bij zijn laatste bezoek aan Uruzgan heeft Frans m.n. 
geijverd voor een electriciteits voorziening door middel van zonne-
energie voor huis-gebruik (b.v. in quala’s) en in grotere toepassingen 
(straatverlichting en in vooruitgeschoven kampementen).
Daarover heeft hij prima verslag gedaan in de Sinte Barbara van maart 
2010 (blz 2.13-2.15). Hij sloot af met fraaie en leuke videobeelden.

Met een fles wijn en een applaus werd Frans bedankt en na nog een 
drankje gingen we aan tafel. Onze gastvrouw, Rianne, en haar team 
verzorgde een prima maaltijd, afgerond met een lekkere kop koffie. 
Onze complimenten!

Bij het afscheid vroeg Ton aandacht voor de ALV VOA 2010 in Den 
Haag op 21 april, vertelde hij over de bespreking op Vliegbasis Gilze-
Rijen over de ALV 2011, die Zuid-West mag organiseren op woensdag 
11 mei 2011. Hij verzocht iedereen in de agenda te zetten dat onze 
volgende bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 9 juni met 
een excursie naar de Moskee in de Archimedesstraat en een diner 
bij Huize Raffy in Breda. Dit mag u niet missen! 

Ton Kolsteren

zUID-WESt

Vrolijk vlaggen

Klassieke 
Nederlandse vlaggen

De Nederlandse Vlag, symbool van onze nationale eenheid, verdient een verzorgde uitstraling. Vrolijk vervaardigt 

onze driekleur van uiterst duurzaam materiaal dat licht-, water- en wasecht is. Wimpels geven een extra 

feestelijk accent. De Nederlandse welkomwimpels in zwaluwstaartvorm bij elke gelegenheid. Vrolijk maakt deze 

Nederlandse vlaggen en wimpels met de marine blauwe baan.

Onderscheidende kenmerken:

•    Uitgevoerd in geweven volpolyester scheepsvlaggendoek, de sterkste doekkwaliteit  
in de markt. Hiermee maakt Vrolijk het verschil versus andere nationale vlaggen uit 
breisels. 

•    Alle vlaggen zijn dubbelnaalds gezoomd en afgewerkt met broekingband, 
koord en bovenin een lus.

•   Meer dan aantrekkelijk geprijsd en in een kwaliteit die u van ons mag verwachten.

Marine blauw

Nederlandse vl
arin

Vrolijk vlaggen

www.vrolijk.nl
Vrolijk vlaggen
Treilerweg 65
2583 DB Scheveningen

Tel.: 070 - 3554 957 / 4168 282
Fax: 070 - 3060 497
Email: vlaggen@vrolijk.nl

Nederlandse vlaggen
Materiaal: Spunpolyester, een 100% geweven polyester 

scheepsvlaggendoek, 155 gr./m2. Rondom tweenaalds gezoomd, 

extra sterk.

N.B.: In authentieke uitvoering: banen aan elkaar gestikt d.m.v. 

kapnaden met garen in de kleur van de baan en dubbelnaalds 

gezoomd.

Afmetingen zijn verkrijgbaar in een marineblauwe uitvoering: 

een donkere blauwe baan onderin.

Informeer bij onze verkoopafdeling voor meer informatie of bestel via 

www.vrolijk.nl

Nederlandse welkomwimpels 
in zwaluwstaartvorm
Materiaal: Spunpolyester, een 100% geweven polyester 

scheepsvlaggendoek, 155 gr./m2. 

N.B. Authentieke uitvoering: banen aan elkaar gestikt d.m.v. 

kapnaden met garen in de kleur van de baan en dubbelnaalds 

gezoomd.

Compleet met ophanggarnituur (houten stok met knopjes, voorzien 

van ophangkoord).

Druk-en zetfouten zijn onder voorbehoud. Prijzen per stuk, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.. Geldig vanaf 1 januari 2007. 
Vrolijk houdt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigen.

Verkrijgbare afmetingen

Artikelcode Formaat Prijs in Euro incl. BTW

121112020 20 x 30 cm. 4,75

121112030 30 x 45 cm. 5,35

121112050 50 x 75 cm. 7,15

121112070 70 x 100 cm. 11,90

121112080 80 x 120 cm. 15,20

121112100 100 x 150 cm. 16,65

121112120 120 x 180 cm. 22,30

121112150 150 x 225 cm. 40,45

121112200 200 x 300 cm. 58,30

121112225 225 x 350 cm. 90,45

121112300 300 x 450 cm. 142,80

Verkrijgbare afmetingen

Artikelcode Lengte Prijs in Euro incl. BTW

121106250MB 30 x 250 cm. 25,60

121106300MB 30 x 300 cm. 27,40

121106350MB 30 x 350 cm. 32,15

121106500MB 30 x 500 cm. 46,40
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