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Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van de

Koninklijke Vereniging
van Nederlandse Reserve Officieren

Naam:								Registratienr.:
Voorletters:							Marinenr.:
Titels:								Krijgsmachtdeel:			KL / KM / KLu / Kmar *)
Adres:								Rang:
PC en woonplaats:						Wapen / Dienstvak:
Land:								Status:				Actief / Regulier / BD *)
Telefoon thuis:							Afdeling (zie achterzijde v/h blad)
Telefoon werk:							Beroep / Functie:
Telefoon mobiel:							Post- / Bankrek.:
E-mail:								Machtiging
voor incasso:		Ja / Nee **)
@
*)
**)

Doorhalen wat niet van toepassing is.
Indien u hier Ja omcirkelt geeft u toestemming om de jaarlijkse contributie via een automatische incasso van uw rekening af te boeken.
Voor de tarieven verwijzen we u naar pagina 3 van ons blad ‘De Reserve Officier’.

Plaats:				Datum 				Handtekening
Dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld sturen naar: KVNRO, t.a.v. de ledenadministratie, Postbus 95395, 2509 CJ Den Haag

OPMAKER GEZOCHT
Na een langere periode van radiostilte is De Reserve-Officier weer in bedrijf. Doelstelling: het produceren van
nuttige infotainment voor de doelgroep. Omdat het oog ook wat wil en verandering van spijs doet eten zijn we
op zoek naar een:

Creatieve opmaker
De opmaker gaat het kleine redactieteam adviseren over vormgeving, kleustelling en layout. Duur van de inzet:
een halve dag per kwartaal. In die halve dag draagt u zorg voor het visueel wervend en presentabel maken van
de het pakket letters dat de basis voor een nieuwe editie vormt. Reacties s.v.p. zenden naar bureau@kvnro.nl.
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COLOFON

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren is de vereniging voor alle reserve officieren van de Nederlandse krijgsmacht.
De vereniging is opgericht te Utrecht op 22 december 1917 en aangesloten bij de Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR)
en de Confédération Interalliée des Officiers
Médicaux de Réserve (CIOMR).
ALGEMEEN SECRETARIAAT
Postbus 95395
2509 CJ ’s-Gravenhage
BESTUUR
alg. voorzitter a.i. : C.J.M. van der Ploeg
alg. secretaris a.i. : H. van der Kraats
penningmeester a.i. : M. Rauwé
VERENIGINGSBUREAU
(bezoek na afspraak)
Wassenaarseweg 2a
2596 CH ‘s-Gravenhage
Telefoon (070) 316 29 40
Fax (070) 382 47 78
E-mail bureau@kvnro.nl
LID WORDEN?
Stuur het inschrijfformulier op pagina 2
ingevuld in.
CONTRIBUTIE
€ 37,50 per jaar
€ 20,00 aro/vaandrig/kornet/studerend
Abonnement De Reserve Officier:
€ 15,00 per jaar
Korting bij incassomachtiging:
€ 2,50 op alle bedragen
Postbank nr. 380720
REDACTIE DE RESERVE OFFICIER
Lkol drs C. P. Melissen (hoofdredacteur)
Maj M. de Jong
Lkol H. van der Kraats
Maj drs. E.S. Klaver (redactiesecretaris)
E-mail ro-redactie@kvnro.nl
Kopij kan worden ingestuurd naar bovenstaand
e-mailadres. Foto’s en ander beeldmateriaal zijn
altijd welkom, mits van hoge resolutie. De redactie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen aangeboden kopij te weigeren, in te korten of aan te passen.
LAYOUT EN DRUK
Compact drukwerken n.v.
Postbus 2054
6201 CD Maastricht

Als het operatieplan niet meer van toepassing is wegens achterhaalde
feiten dient de militair over te gaan tot gevechtsleiding. De onderhavige
editie van De Reserve-Officier is daarvan een voorbeeld. Toen personele
wisselingen leidden tot ongewenste discontinuïteit heeft een klein team
de interim-redactie op zich genomen. Hergroeperen kost tijd en wat u
nu leest valt te beschouwen als een betaversie in afwachting van een
meer definitieve vorm.
Het oogmerk vooralsnog is een medium te creëren dat naast voor het
vanzelfsprekende verenigingsnieuws aandacht heeft voor de vorming
van reserve-officieren op het gebied van hun eigenlijk basismetier, de
commandovoering. Voorts veel ruimte voor de mens achter de reservist,
ontwikkelingen bij defensie, opleidingen, oefeningen en uitzendingen.
Elders in dit nummer vindt u een poging een kundige opmaker aan te
trekken. Het oog wil ook wat en voor de toekomst is een prettige visuele
verschijning een conditio sine qua non.
Dit interim nummer kwam tot stand met geimproviseerde hulpmiddelen. Vanaf de volgende editie kunt u weer op regelmaat rekenen.
De interim-redactie

HOOFDBESTUUR AFGETREDEN
Tijdens de AB vergadering van 26 april 2011 hebben de leden van het
bestuur collectief en met onmiddellijke ingang hun functies neergelegd
wegens een verschil van inzicht met de afdelingsvertegenwoordigers.
De aanwezige afdelingsvertegenwoordigers, nadien bijeen, hebben
besloten het bestuur van de vereniging ad interim op zich te nemen,
waarbij de ondergetekenden in eerste instantie als aanspreekpunt en acterend bestuurslid optreden. De niet ter vergadering aanwezige en/of
vertegenwoordigde afdelingen hebben naderhand ingestemd met deze
werkwijze.
Het bestuur a.i. heeft zichzelf de volgende taken gesteld:
-

-

Continuering van het bestuur van de vereniging en het afhandelen
van de lopende zaken
Voorbereiden van een buitengewone algemene vergadering waarop
de hoogst noodzakelijke onderwerpen behandeld zullen worden,
waaronder de benoeming van bestuursleden a.i. en vaststellen van
het financieel verslag 2010
Voorbereiden van de Algemene Vergadering 2011 in samenwerking
met de afdeling Oost
Het zoeken van geschikte kandidaten voor een nieuw te vormen
bestuur
Het op orde brengen van diverse processen binnen de vereniging
teneinde een nieuw te vormen bestuur een goede uitgangspositie te
bieden

Cees J.M. van der Ploeg, algemeen voorzitter a.i.
Henk van de Kraats, algemeen secretaris a.i.
Martin Rauwé, algemeen penningmeester a.i.
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Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren

Algemeen Secretariaat
Wassenaarseweg 2A
Postbus 95395
2509 CJ ‘s-Gravenhage
Telefoon (070) 316 29 40
Fax (070) 382 47 78
E-mail: bureau@kvnro.nl

Aan de ereleden en leden van de
Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reserve Officieren

Ons kenmerk 20110520/AS/01			

`s-Gravenhage, 25 mei 2011

Onderwerp: buitengewone algemene vergadering

UITNODIGING – BESCHRIJVINGSBRIEF

Het bestuur heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering
van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren, welke wordt gehouden op:

dinsdag 28 juni 2011
in gebouw Q
Bernhardkazerne
Barchman Wuijtierslaan 198
te Amersfoort
Aanvangstijd van de vergadering is 19.30 uur. Aansluitend zal een besloten vergadering van het interimbestuur worden
gehouden.
Namens het bestuur,

mr. H.W. van de Kraats
majoor KNR
algemeen secretaris a.i.
Bijlage: Agenda buitengewone algemene vergadering KVNRO
Tenue: civiel
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Agenda Buitengewone Algemene Vergadering
te houden in Amersfoort op 28 juni 2011

1.

Opening

2.

Aanwijzen technisch voorzitter van de vergadering

3.

Ingekomen stukken en mededelingen, definitief vaststellen van de agenda

4.

Benoemingen acterende interim bestuurders:
Algemeen Voorzitter (a.i.)
de luitenant-kolonel der infanterie b.d. C.J.M. van der Ploeg wordt voorgedragen door de afdelingen bij
afwezigheid van een bestuur.
Algemeen Secretaris (a.i.)
de majoor van de nationale reserve mr. H.W. van de Kraats wordt voorgedragen door de afdelingen bij
afwezigheid van een bestuur.
Algemeen Penningmeester (a.i.)
de majoor der artillerie b.d. mr. M.L. Rauwé wordt voorgedragen door de afdelingen bij afwezigheid van
een bestuur.

5.

Voorstel tot bekrachtiging van de besluiten en bestuurshandelingen van de acterende interim bestuurders
sedert 26 april 2011

6.

Vaststellen van de notulen van de 93e Algemene Vergadering gehouden op 20 november 2010 te Zeist

7.

Financiën
a. Financieel verslag 2010
b. Rapportage van de commissie als genoemd in artikel 18 van de statuten over het jaar 2010 		
(kascontrolecommissie)
c. Benoeming van de leden van de hiervoor onder b. bedoelde commissie voor het jaar 2011
d. Bijstelling van de begroting voor het jaar 2011

8.

Uitstel van de behandeling van de overige onderwerpen te behandelen tijdens een algemene vergadering
tot aan de AV 2011 op 29 oktober 2011, te organiseren door de afdeling Oost

9.

Voorstellen door de afdelingen

10. Rondvraag
11. Sluiting
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18 UURSRIT MCAM 2010
Op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober 2010 werd door de Militaire Commissie voor Automobiel- en Motorwedstrijden
(MCAM) de 18-uursrit georganiseerd vanaf het terrein van de
Johannes Post Kazerne in Havelte. De 18-uursrit bestaat uit 3
trajecten van elk 2 delen die de deelnemers door de provincies Overijssel, Friesland, Drenthe en een stukje van Groningen voerde. Samen met de uitslag van de oefenrit die in april
is verreden, telt de uitslag van deze rit in de gevorderdenklasse tevens mee voor het Defensie Kampioenschap Kaartlezen
(DKK). Het DKK wordt gewonnen door de equipe die in de
gevorderdenklasse het minste aantal strafpunten heeft na het
verrijden van de oefenrit en deze 18-uursrit.
De twee begintrajecten bleken voor de meesten niet al te
moeilijk, want tijdens de eerst pauze waren er in de Gevorderdenklasse nog steeds 5 equipes zonder strafpunten en in
de Beginnersklasse nog één. De nachttrajecten zouden dus
voor een schifting moeten zorgen, maar na 4 van de 6 trajecten zat er tussen de nummers 1 en 2 bij zowel de gevorderden
als de beginners maar enkele (straf)punten verschil. Nu kwam
het dus aan op de laatste twee trajecten en nadat alle deelnemers binnen waren en de resultaten waren berekend, hadden
we verrassende winnaars in beide categorieën.
Na de oefenrit in april bleek dat een vijftal teams het Defensie Kampioenschap Kaartlezen nog konden opeisen. Maar
omdat enkele prominente equipes om verschillende redenen
niet konden meedoen, was de uitslag om het Defensie Kampioenschap Kaartlezen niet verrassend. Vrijwel vanaf het begin
van de 18-uursrit was al wel duidelijk wie er gingen winnen.
De strijd om de tweede en derde plek was veel spannender
en werd uiteindelijk beslist met een verschil van slechts 38
strafpunten.
Het DKK werd gewonnen door de Maj F.R.L. Vermeij en Elnt
P.R. van Reeuwijk, beiden van de NatRes. Zij mogen zich
evenals in 2009, 2007 en 2005 weer een heel jaar Defensie
Kampioen Kaartlezen noemen. Op de tweede plaats eindigden SM P.J. Staats en Kpl A.G.W Groot, ook van de Nationale
Reserve. Op de derde plaats eindigde een team van de Luchtmacht, LtKol P.P.M. Bolder en Kpl1 P. Gouwentak, beiden van
de KLu.
Uitslag 18-uursrit Gevorderden:
1e Maj K.A. Raggers en Maj B.M.G. Schmitz (beiden KLu)
2e Maj F.R.L. Vermeij en Elnt P.R. van Reeuwijk (beiden NatRes)
3e LtKol P.P.M. Bolder en Kpl1 P. Gouwentak (beiden KLu)
Uitslag 18-uursrit Beginners:
1e Kol M.J. E. Polak en Maj E. Staudt (beiden KLu)
2e Kol N. Geerts en Maj M.H. de Boer (beiden KL)
3e AOO M Abels (KMAR) en dhr J.C. Stuijfzand (BS)
Uitslag Defensie Kampioenschap Kaartlezen (DKK):
1e Maj F.R.L. Vermeij en Elnt P.R. van Reeuwijk
(beiden NatRes)
2e Dhr P.J.M. de Veer (DMO) en LKol A.J.W.M. Backhuijs
(KMAR)
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3e SM P.J. Staats en Kpl A.C.N. Groot (beiden NatRes)
Voor meer foto’s, de complete uitslagen van alle ritten en verdere
informatie over de ritten, de hints en de data van de ritten in
2011 wordt verwezen naar de website van de Militaire Commissie voor Automobiel- en Motorwedstrijden: www.mcam.info

De beste kaartlezers van Defensie: Maj Frits Vermeij (links) en
Elnt Peter van Reeuwijk (beiden NatRes).
Foto gemaakt door LtKol bd André Polfliet

KAARTLEESRIT MCAM
De Militaire Commissie voor Automobiel- & Motorwedstrijden
(MCAM) organiseert op zaterdag 16 april 2011 een oefenrit kaartlezen voor al het burger en militair (inclusief Reserve en NatRes)
personeel van alle krijgsmachtdelen. De rit heeft een lengte van
ongeveer 105 kilometer en voert in zijn geheel over verharde wegen. De oefenrit start om 10.00 uur vanaf Luchtmachtbasis De Peel
in Vredepeel. Deelname is in teamverband (een chauffeur en een
kaartlezer) in een gevorderden- of beginnersklasse mogelijk. De
kosten voor deelname aan de oefenrit bedragen € 7,50 per equipe.
Tijdens deze oefenrit geldt voor de beginners een aanzienlijk vereenvoudigd reglement. Omdat het een oefenrit is, zal er vooraf en
tussen de te rijden trajecten door de uitzetters en de commissieleden uitleg worden gegeven met een presentatie over het reglement, de kaartleessystemen en na afloop van een traject over de
ideale route. Voor de gevorderden telt deze rit mee voor het Defensiekampioenschap Kaartlezen. De tweede rit die meetelt voor
dit kampioenschap is de 18-uursrit op 6 en 7 oktober 2011 die ook
start en eindigt op Luchtmachtbasis De Peel in Vredepeel. Het eerste deel voert van LMB De Peel naar de De Ruyter van Stevenickkazerne in Oirschot, het tweede deel begint in Oirschot en eindigt
in Reek en het laatste deel voert weer terug naar LMB De Peel.
Inschrijven voor de oefenrit kan op drie manieren:
Via de website van de MCAM: www.mcam.info (met o.a.), onder
de tabbladen “Organisatie” of “Contact”, of,
Per e-mail bij het secretariaat van de MCAM, e-mailadres:
a.balm.d.pruis@mindef.nl , of,
Telefonisch (alleen maandag en dinsdag) telefoon MDTN *06-4978661 / PTT 0346-338661.
Voor het reglement, heel veel voorbeelden, hints en uitleg van verreden ritten en kaartleessystemen, foto’s en verdere informatie over
data en aanvangstijden van andere MCAM ritten, ook die in 2012:
zie www.mcam.info

BERICHTENVERKEER
BEZOEK AAN DE BSB

Op 24 februari was een groep reserve-officieren van RMCWest een ochtend te gast bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee. Na een
presentatie door commandant luitenant-kolonel drs Dennis
Hardenbol konden de reservisten kennismaken met het wapenarsenaal en het even indrukwekkende als diverse (gepantserde) voertuigpark van de club. De BSB is verantwoordelijk
voor de persoonsbeveiligers, airmarshalls, observatieteams en
het arrestatieteam van de militaire politiedienst. De mannen

steken in het aantrekken van adverteerders, dan is de redactie
alleszins geïnteresseerd in een gesprek. Ook houders van een
vaardige pen zijn van harte welkom te reflecteren. Niet in de
laatste plaats zouden we graag in contact komen met iemand
die met de haken en ogen van de rechtspositie van reservisten
vertrouwd is.

MDO-R

In september 2011 gaat de MDO-R (Middelbare Defensie
Opleiding Reservisten) van start. De inschrijving haperde
aanvankelijk maar nu gaat er toch van komen. Een uitgebreid
interview met cursusleider majoor Arthur Campbell zal zijn
te lezen in het volgende nummer. Tijdens de MDO-R wordt
uitgegaan van een nominale studiebelasting van 288 uren (dit
is vergelijkbaar met circa 10 ECTS). De contacturen zijn verdeeld over 8 weekenden. Het onderwijsprogramma MDO-R
is een afgeleide van de Middelbare Defensie Vorming (MDV).
Voor het afstandsonderwijs wordt er gebruik gemaakt van onderdelen die zijn ontwikkeld voor de MDV in deeltijd. De
cursus omvat ondermeer de volgende modules Management
Vaardigheden (MV), Internationale Veiligheidsstudies (IVS),
Militaire Operationele Wetenschappen (MOW) en Bedrijfsen Bestuurswetenschappen (BBW). De Reserve-Officier zal
de nieuwe lichting gedurende het gehele traject volgen en
verslag doen van hun ervaringen.

van het AT halen de vuurwapengevaarlijke verdachten van de
straat, voor de Marechaussee maar in toenemende mate op
verzoek van de met personeelstekorten kampende AT´s van
de politie. Een spectaculaire aanhouding middels een voertuigprocedure vormde de apotheose van de ochtend.

BRIEF ARA

De laatste nieuwsbrief van ARA (Afdeling Reservisten Aangelegenheden) voor het ter perse gaan van dit nummer dateert
van 27 mei. De integrale tekst van de brief zal binnekort op de
KVNRO site te lezen zijn. Belangrijke mededelingen over de
ziektekostenvoorziening en de uitkeuring bij dienstverlating.
Bij de sectie Front- en Backfill is sinds 17 januari 2011 Kees
van Overveld als sectiehoofd geplaatst. Frontfill heeft betrekking op uitzending en backfill op het opvullen van een beroepsplaats wanneer de reguliere functionaris op uitzending
is. De sectie is nieuw en een procesbeschrijving wordt een
dezer dagen verwacht. In de volgende nummers zal hieraan
ampel aandacht besteed worden.

KVNRO OP TWITTER

De KVNRO is op Twitter! Surf naar twitter.com en begin KVNROverwatch te volgen. KVNROverwatch gaat vooralsnog in
experimentele vorm fungeren als een doorgeefluik van relevant nieuws voor reservisten. Relevante berichten van defensie maar ook retweets van twitteraar thejointstaff ofwel US
Admiraal Mike Mullen. Voorts boeken- en filmtips. Nog maar
een proefballon, maar wel een waar de redactie grote verwachtingen van heeft.

PERSONEEL

Elders in dit blad vindt u een poging een opmaker te vinden.
Om de redactie-productiviteit te verhogen zijn nog meer talenten welkom. Heeft u belangstelling en tijd enige energie te
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100-jarig jubileum KVNRO-afdeling Utrecht
Op zaterdag 20 november werd de landelijke Algemene Vergadering gecombineerd met het 100-jarig jubileum van de
Afdeling Utrecht. Locatie van deze bijzondere dag was het
sfeervolle Slot Zeist.
Geschiedenis
Op zondag 28 november 2010 was het precies 100 jaar geleden dat de “afdeeling Utrecht der Algemene Vereeniging van
Verlofsofficieren der Nederlandsche Land- en Zeemacht” als
zelfstandige Utrechtse vereniging werd opgericht. Daarmee is
de Afdeling Utrecht de oudste afdeling binnen de KVNRO en
nog ouder dan de vereniging zelf.
Deze datum is niet toevallig gekozen, want deze dag was tot
het begin van de vorige eeuw de dag waarop Utrecht de bevrijding van de Franse overheersing vierde. Het was op 28
november 1813 dat de laatste Franse troepen halsoverkop
Utrecht via de Tolsteeg Poort verlieten richting Gorinchem, op
de vlucht voor de Russische Kozakken die diezelfde dag nog
Utrecht binnentrokken en als bevrijders werden onthaald. Op
deze dag in 1910 werd de voorloper van de huidige Afdeling Utrecht opgericht. Doelstelling was de bevordering van
de onderlinge kameraadschap, een doelstelling die nu nog in
de statuten van de KVNRO staat vermeld.

Ochtendprogramma
De registratie vond plaats in de indrukwekkende hal van Slot
Zeist, waarna de gasten en hun partners in de Blauwe Zaal
werden ontvangen met koffie. Om 10 uur splitste het gezelschap zich voor deelname aan het partnerprogramma of de
huishoudelijke vergadering.
Het partnerprogramma speelde zich af in de tuinen van paleis
Soestdijk en in kasteel Groeneveld. In het kasteel werd een
van de laatst overgebleven xylotheken in Nederland tentoongesteld. Het betreft een verzameling boomboeken die worden toegeschreven aan Alexander Schlumbach (1772-1835).
Hij maakte de boomboeken in opdracht van koning Lodewijk
Napoleon. Het gezelschap werd uitstekend begeleid door kap
Sjoerd Veltman, elnt Wendy Klein en elnt Gert Nijhuis. Door
Gert’s inzet werd het transport gesponsord door Mercedes
Benz.
Terwijl de partners genoten van geschiedenis en cultuur,
vond op de zolder van het slot de huishoudelijke vergadering
plaats. Er werd ingestemd met de nieuwe concept statuten
en het huishoudelijk reglement. Ook werd de structuur van
het verenigingsbestuur gewijzigd en vereenvoudigd. Diverse
werkgroepen rapporteerden de status van hun activiteiten.
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Middagprogramma
Tijdens de lunch werd het gezelschap herenigd. De door het
Hoofdbestuur uitgenodigde en aanwezige gasten sloten zich
aan, waarna men gezamenlijk de openbare vergadering bijwoonde. De eerste spreker was traditioneel onze voorzitter
lkol Willem Verheijen. Hij toonde eerst de boeiende videoboodschap van de Amerikaanse admiraal Stavrides, opperbevelhebber van SACEUR, over het belang en de toegevoegde
waarde van reservisten. Aansluitend sprak hij zijn jaarrede uit.
Daarna gaf hij het woord aan bgen Marc van Uhm, Director
Strategic Operations Center bij Headquarters SHAPE. Hij presenteerde de situatie over de actuele NAVO operaties, zowel
in Afghanistan als in de andere delen van de wereld. De laatste spreker was Hans van Baalen, delegatieleider VVD in het
Europees Parlement. Hij gaf zijn kijk op de recent afgekondigde bezuinigingen op het Ministerie van Defensie. Ook vertelde hij verschillende ontwikkelingen en afwegingen binnen
de Europese politiek. Diverse inhoudelijke reacties uit de zaal
completeerden de boeiende middag. Tijdens de drukbezochte
receptie werd volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om
met de sprekers en de andere genodigden van gedachten te
wisselen.

Avondprogramma
Vanaf 19 uur werden de gasten ontvangen voor het gala dinerdansant. Fotograaf Doon van de Ven maakte staatsieportretten
van de in galatenue gehulde gasten, en wist het gezelschap op
de trappen van Slot Zeist te vereeuwigen. De voorzitter van
de Afdeling Utrecht, maj Mr. Henk van de Kraats, sprak een
boeiende feestrede uit, verlevendigd met citaten uit de handgeschreven notulenboeken die vanaf 1924 compleet bewaard
zijn gebleven. Een overzicht van de citaten treft u elders in dit
blad aan.
Na een feestelijke toast barstte het feest los en werd genoten
van de bijzonder stijlvolle zalen, het voortreffelijke eten en de
swingende muziek. De landelijk voorzitter bracht halverwege
de avond een toast uit op de jubilerende afdeling en de organisatie. De voortreffelijke muzikale omlijsting werd verzorgd
door de combo van het Fanfare Korps Nationale Reserve
(FKNR) dankzij de inzet en enthousiasme van de leden van
de combo en zijn begeleider(s). Kapelmeester Gert Versteeg
en korpscommandant lkol Gerard van der Thiel hebben op de
achtergrond zeer waardevolle bijdragen geleverd. Een volle
dansvloer en groot applaus is de combo die avond ten deel
gevallen waaruit de waardering voor het optreden tijdens die
avond genoegzaam is aangetoond.

Tot slot
Zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering is met vereende krachten getracht een zeer gedenkwaardige dag te realiseren in het kader van “Noblesse oblige”. De status van
eeuweling brengt verwachtingen met zich mee. Dankzij de
inzet van veel leden, vrijwilligers, het landelijk bestuur en enkele sponsors is het een voortreffelijke dag geworden waar
nog lang goede herinneringen aan bewaard zullen worden.
De Jubileumcommissie
Lkol Gerrit van Rijssen
Lkol Hans Garrels
Maj Mr. Henk van de Kraats
Maj KLu Fred Bruls
Maj Jos Vinckemöller
Kap Sjoerd Veltman
Kap Tom Veder

100 JAAR AFDELING UTRECHT
Historische terugblik

(Bewerking van de feestrede door maj Mr. Henk van de Kraats
ter gelegenheid van de viering van 100 jaar KVNRO Afdeling
Utrecht op 20 november 2010 op het Slot Zeist te Zeist. Verkregen uit de sinds 1924 gedocumenteerde afdelingsnotulen,
die traditioneel tot op de dag van vandaag met de hand worden geschreven in de notulenboeken.)

de federatieve samenwerking met de bestaande vereenigingen
van officieren”. Het onderwerp stond ook op de agenda van
de Algemene Vergadering van 20 november 2010, meer dan
80 jaar later. Blijkens de notulen oordeelt de afdeling Utrecht
dat samenwerking goed is maar dat dit niet mag leiden tot
opgave van de zelfstandigheid van de vereniging.

15 oktober 1925
Locatie Hotel Terminus te Utrecht:
“Ten slotte vestigt de heer Kramer de aandacht op het feit dat
het op 28 november a.s. vijftien jaren geleden zal zijn dat de
afdeeling Utrecht der Algemeene Vereeniging van Verlofs-officieren der Nederlandsche Land- en Zeemacht als zelfstandige
Utrechtsche vereeniging werd opgericht. In verband hiermede
bespreekt hij de historische wording der vereeniging en prijst
de toenmalige kameraadschap onder de leden.
Hij wekt de leden en speciaal de jongere leden op om trouw
de vergaderingen en sociëteitsavonden te bezoeken, zulks ter
bevordering van een goede en inderdaad onmisbare kameraadschap en stelt het bestuur voor om den 28sten november
a.s. feestelijk te herdenken.”

27 oktober 1932
Locatie Hotel Terminus te Utrecht:
“Met het voorstel te geraken tot een lezing door de kapitein
van de Generale Staf Wilson over ‘Oost-Pruisen’ gaat de vergadering akkoord. De heer Frima kan een lezing houden over
het Beleg van Groningen in 1672. Hiervan zal goede nota genomen worden. De heer Begerman voelt veel voor een lezing
over politie-troepen. Dit denkbeeld vindt geen steun. Evenmin
wordt een denkbeeld van de heer Keg ondersteund om een
lezing te houden over ‘aan- en afvoer’. Men is van mening dat
die lezing vervelend zal zijn.”
Bij de rondvraag brengen twee leden naar voren dat de vereniging veel krachtiger dan tot nu toe moet protesteren tegen
de steeds verder gaande afbraak van ons leger. Een lid noemt
ons leger een failliete boedel, hetgeen door meerdere leden
wordt onderstreept. Datzelfde lid wil nog gedreigd zien met
massa-ontslag, maar een ander lid meent zich hiertegen te
moeten verzetten. “We zouden zulks nooit mogen doen, en in
dat geval is het dreigement loos”. Hoe actueel is deze discussie nu in de jubileumweek de kranten koppen dat er 10.000
banen bij Defensie zullen verdwijnen.

30 januari 1930
Locatie Hotel Terminus te Utrecht:
Aanwezig 3 bestuursleden en 6 leden. “Ingekomen een schrijven van de afdeeling Amsterdam om te steunen het door haar
op de Algemeene Vergadering in te dienen voorstel betreffen-

Jaren ’30-‘40
In de jaren dertig is er veel te doen omtrent de “afbraak van
het leger” en de gebrekkige geoefendheid van het reserve personeel. Er wordt veel vergaderd en heftig gediscussieerd. Een
terugkerende discussie is ook of bepaalde politieke denkbeelden zich verenigen met het zijn van reserve officier. Welke
politieke denkbeelden dit zijn wordt niet vermeld.
De Tweede Wereldoorlog is niet ongemerkt aan de afdeling
Utrecht voorbij gegaan. De laatste afdelingsvergadering voor
de oorlog wordt gehouden op 9 mei 1939 in Hotel des Pays
Bas te Utrecht. Vervolgens komt de mobilisatie waarin geen
tijd is om te vergaderen.
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30 mei 1945
De eerste naoorlogse afdelingsvergadering, krap twee weken
na de capitulatie. Aanwezig zijn drie bestuursleden en zeventien leden in Café-Restaurant “De Vereeniging”aan de Mariaplaats te Utrecht:
“…hierna worden de notulen der vergadering van 9 mei 1939
gelezen; deze worden onveranderd goedgekeurd. De secretaris deelt vervolgens mede, dat korten tijd na de benoeming
van een commissaris voor niet-commerciële verenigingen,
onze vereniging ontbonden werd. Het Archief is door de politie in beslag genomen. Een aantal belangrijke bescheiden,
zoals ledenlijst, notulenboek en presentielijst, zijn aan de beslagneming onttrokken. De penningmeester rapporteert dat
als gevolg van de ontbinding onzer vereniging het kasboek
met bescheiden en het aanwezige kassaldo door de politie bij
hem in beslag genomen zijn. Het bestuur heeft echter door
enkele gefingeerde declaraties een bedrag van fl 75 weten
te redden., zodat dit bedrag momenteel in kas is. Het geld
dat in beslag genomen werd bedraagt ongeveer fl 15. Bij gebreke van een kasboek en bescheiden besluit de vergadering
de penningmeester zonder meer décharge te verlenen voor
het door hem gevoerde beheer.” In het notulenboek is tevens
opgenomen de rede die de waarnemend voorzitter tijdens de
vergadering uitsprak. Hij gedenkt hierin ondermeer de voorzitter die tijdens de oorlog vanwege zijn verzetswerk (hij was
commandant van de provinciale Orde Dienst) werd gearresteerd en op 3 mei 1942 te Sachsenhausen, tezamen met 70
andere verzetsmensen is gefusilleerd.
28 maart 1958
Locatie Hotel Noord-Brabant te Utrecht:
“Na opening van de vergadering werden de notulen gelezen
en goedgekeurd”. Bezoekers van de ledenvergaderingen van
de afdeling Utrecht weten dat dit nog steeds zo gebeurt.
“Bij de ingekomen stukken kwam allereerst ter sprake het
CIOR-congres te Brussel.Wegens de hoge kosten van deelneming werd de mogelijkheid van inschrijving terzijde gelegd.
Het voorstel om in 1959 een rondvlucht boven Nederland per
luchtmacht-Dakota te maken werd door de vergadering enthousiast ontvangen”.
Een paar jaar geleden heeft de afdeling Utrecht een vaartocht
bij Marine georganiseerd. Door de weeks met 25 leden varen

op het toen net nieuwe maar nog niet in dienst gestelde fregat
Evertsen, een groot succes.
“Voor gedachtenwisselingen omtrent de rechtspositie van de
reserve-officier met de regeringsdelegatie in het georganiseerd
overleg bestond weinig belangstelling. Gezocht zal worden
naar een lid van de afdeling, reserve officier van de militaire
administratie.”
24 mei 1966
Ledenwerving en behoud van leden is van grote zorg. Nu
maar ook in het verleden.
Locatie Nationale Levensverzekeringsbank te Utrecht:
“De heer Guldenmund merkt op dat de leden van de afdeling
niet erg actief zijn. Hij vraagt wat het bestuur hieraan denkt te
doen. De voorzitter antwoordt dat zich te weinig jonge leden
melden. Met 140 leden is het moeilijk veel mensen te activeren. De heer Guldenmund vraagt hoe het bestuur jonge leden
denkt aan te trekken.”
Voor wat betreft de activiteiten is het jammer dat het mess-leven op de kazernes niet meer bestaat. In de jaren tachtig blijkt
uit de notulen dat nauw wordt samengewerkt met de Mess
vereniging van de Hojelkazerne en dat activiteiten als Nieuwjaars diner-dansant, Koninginnebal, kaas- en wijnavonden en
kerstdiner georganiseerd kunnen worden en goed bezocht
worden. De samenwerking met deze voormalige mess duurt
overigens voort tot op de dag van vandaag omdat na sluiting
van de Hojelkazerne de aan die mess verbonden officieren
zich verenigd hebben in een aparte vereniging en tezamen
met de Afdeling Utrecht nog gezamenlijk periodiek een messborrel en -maaltijd organiseren.
In de 100-jarige geschiedenis zijn nog steeds parallellen te
zien naar de tijd van nu. De levendigheid binnen de afdeling,
in sommige tijden meer dan in andere, is niettemin een constante factor gebleken. Ik hoop en spreek de wens uit dat deze
constante nog jaren doorzet!
Maj Mr. Henk van de Kraats
Voorzitter KVNRO Afdeling Utrecht

In memoriam
Gert Beijen

Op 24 december is plotseling Gert Beijen overleden.
Gert was een goede bekende binnen de Afdeling Utrecht en bijna 47 jaar lid van de KVNRO. Hij was een trouwe bezoeker van onze afdelingsbijeenkomsten. Ook was hij jarenlang actief schutter bij de vaste schietavond tot het moment
dat het Defensiebeleid werd gewijzigd en b.d.-ers niet meer mochten deelnemen.
Gert was een markante persoonlijkheid, die betrokkenheid en saamhorigheid hoog in het vaandel had staan. Borreltje,
sigaartje, gezellig causeur en altijd hartelijk in optreden en bejegening. Gert was echter ook strijdbaar wanneer het zijn
confrontaties met de gemeente betrof, waarmee hij als ‘architect’/ bouwplanbegeleider regelmatig de degens kruiste.
Daarover kon hij in geuren en kleuren vertellen.
Met Gert verliezen wij een dienstmakker van de oude stempel in de goede zin van het woord.
Bestuur en leden KVNRO
Afdeling Utrecht
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Symposium ‘Defensie als volwaardige partner in de Nationale Veiligheid: wat kan nog beter’

SAMENWERKEN IN NATIONALE VEILIGHEID: GEWOON DOEN!
Door Martin Bobeldijk, Turnaround Communicatie
Defensie is steeds vaker betrokken bij taken op het gebied
van nationale veiligheid. Daarbij wordt allang niet meer alleen een beroep gedaan op de welbekende ‘handjes’ maar
ook op specifieke expertise en ervaring van de defensieorganisatie. Om de samenwerking verder te intensiveren, is het
van belang dat partijen goed van elkaar weten wat ze aan
elkaar hebben. Vertrouwen is daarbij het sleutelwoord. Het
is belangrijk om regelmatig gezamenlijk te trainen en te oefenen. Ook innovatie is van belang. Dat alles staat vanwege de
geplande bezuinigingen echter onder druk. Dat zou de intensivering van de samenwerking kunnen belemmeren.
Dat zijn enkele van de conclusies naar aanleiding van het
symposium ‘Defensie als volwaardige partner in de Nationale
Veiligheid: wat kan nog beter’, donderdag 25 november in
Soesterberg. Driehonderd bezoekers uit het civiele en militaire veiligheidsdomein waren aanwezig bij dit symposium
van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren (KVNRO). Zeven sprekers deelden hun visie over de rol
van Defensie bij nationale veiligheid. Defensie is sinds 2004
structureel veiligheidspartner bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2008 concludeerde toenmalig minister Guusje
ter Horst dat de civiele crisisbeheersing veel meer op militaire
leest zou moeten worden geschoeid. Reden voor de KVNRO
om een symposium te organiseren over de vraag hoe de rol
van Defensie in de Nationale Veiligheid verder kan worden
geprofessionaliseerd en hoe de samenwerking tussen Defensie en de civiele partners kan worden geïntensiveerd.

is het bijna onmogelijk iets te melden over internationale
civiel-militaire samenwerking. “Want die is er bijna niet. Het
is lastig zo’n samenwerking van de grond te krijgen, omdat
rampenbestrijding en crisisbeheersing per definitie een lokale
zaak is. Het is wel belangrijk dat er een goedwerkend mechanisme is waarbij landen een beroep kunnen doen op elkaar.
Dat is nu al mogelijk. De Europese Unie heeft het European
Civil Projection Mechanism. Ook is er de Solidariteitsclausule, die landen verplicht elkaar te helpen in geval van een
ramp of crisis. Om het European Civil Protection Mechanism
beter te laten functioneren, heeft de EU plannen voor een Actiecentrum voor European emergency respons.” De Wijk vindt
dat er een discussie moet komen over de vraag wat de burger
mag verwachten op het gebied van veiligheid. “Honderd procent veiligheid is niet haalbaar. We moeten dus toe naar meer
zelfredzaamheid.”
Invloed
‘Hoe kan crisisbeheersing meer op militaire leest worden
geschoeid?’ Deze vraag staat centraal in de presentatie van
Esther de Kleuver, plaatsvervangend directeur-generaal Nationale Veiligheid. “De grens tussen civiel en militair vervaagt.
Defensie is erop getraind om in Nederland te opereren in een
hoog geweldsspectrum, anderzijds zien we dat er voor vredesmissies een beroep wordt gedaan op de politie. Veel veiligheidsproblemen vragen om een comprehensive approach:
een civiel-militaire samenwerking. Dat komt omdat het soort
dreigingen verandert en complexer wordt en dat zelfs simpele
dreigingen kunnen leiden tot een maatschappelijke ontwrichting. Een voorbeeld daarvan is cyberdreiging. Het is belangrijk om bij de aanpak daarvan nauw te kunnen samenwerken
met alle betrokken partijen, waaronder Defensie.” Volgens De
Kleuver heeft Defensie duidelijk invloed op de inrichting van
de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland. “Als
uitgangspunt voor de Strategie Nationale Veiligheid is gekozen voor de capaciteitenbenadering. Deze heeft een militaire
oorsprong. De capaciteitenbenadering passen we toe voor het
vaststellen van de vitale dreigingen en scenario’s en de capaciteiten om burgers te beschermen tegen deze dreigingen. Een
ander voorbeeld is netcentrisch werken, dat ook een militaire
oorsprong heeft. Het doel is, te komen tot een dermate goede
informatievoorziening dat er in geval van een ramp of crisis
snel een actueel beeld ontstaat van de situatie. Netcentrisch

Dilemma’s
Prof. Drs. Rob van Wijk houdt zijn presentatie over de titel
‘Uitdagingen in de internationaal Civiel-Militaire samenwerking’. “Defensie kan 25 procent van haar capaciteit en
drie regionale militaire commando’s inzetten voor noodhulp.
Daarnaast levert Defensie militaire bijstand en steunverlening
op grond van bestuursafspraken. Het is dus al redelijk goed
geregeld. De grote vraag is, óf en hóe je zo’n taak verder
moet uitbouwen. Kan het beter? Natuurlijk, maar daar hangt
een prijskaartje aan. Daar zou de minister goed naar moeten
kijken, want je kunt niet korten en tegelijk het takenpakket
verbreden.” Bij de inzet van Defensie speelt aan aantal dilemma’s, aldus Van Wijk. “Eén daarvan is de discussie over meer
groen op straat. Dat ligt in Nederland gevoelig. Toch denk ik
dat de discussie hierover in de toekomst heel anders wordt
gevoerd. Er wordt in de nationale politiek namelijk steeds nadrukkelijker gedebatteerd over repressie.” Volgens De Wijk
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werken wordt steeds belangrijker naarmate we vaker multidisciplinair gaan samenwerken.” In antwoord op een vraag
uit de zaal stelt De Kleuver dat de complexiteit van de commandostructuren aandacht vraagt. “Dat leidt namelijk tot onvoldoende slagkracht. Er zou dus een initiatief moeten komen
om die complexiteit te reduceren.”
Extra veiligheidscapaciteit
Als burgemeester van Delft en bestuurder van Veiligheidsregio Haaglanden ziet Bas Verkerk regelmatig gebeuren dat
de vraag naar inzet rond veiligheid de beschikbare politiecapaciteit overschrijdt. “Denk aan situaties waarbij er in onze
regio een demonstatie, een politieke top of een belangrijke
voetbalwedstrijd plaatsvindt. Daarvoor wordt vaak capaciteit
bij andere politiebureaus weggetrokken, waardoor er taken
onder druk komen te staan. Dat geldt zelfs voor een goede basispolitiezorg, zoals wijkpreventie en verkeersveiligheid. Uit
cijfers blijkt zelfs, dat als er ergens een grootschalige inzet van
politie is, er meer inbraken plaatsvinden. In de gemeentewet
komt een nieuw artikel waarin staat dat de burgemeester toeziet op lokaal veiligheidsbeleid en de gemeenteraad ten minste eens in de vier jaar een integraal veiligheidsplan opstelt.
Hoe kan ik deze afspraken waarmaken als de capaciteit van
de politie onder druk staat? We moeten dus op zoek naar extra veiligheidscapaciteit. Daarbij denk ik onder meer aan een
grotere inzet van Defensie, bijvoorbeeld door de Marechaussee meer politietaken te laten uitvoeren. Denk ook aan gijzelingen, terroristische acties, kapingen en, specifiek voor Delft,
aan Koninklijke bijzettingen. Van meer groen op straat gaat
bovendien een beveiligende werking uit. Ik denk dat dit idee
goed aansluit bij tendens dat Defensie meer binnenlandse taken gaat uitvoeren. Daarnaast is het voor Defensie belangrijk te kunnen oefenen in stedelijk gebied, als voorbereiding
op missies. Ik bied de stad Delft graag als oefenlocatie aan.
Natuurlijk is dit alles niet morgen al geregeld. Maar gezien
het gemeenschappelijk belang dring ik aan op voortvarendheid, ook met het oog op de bezuinigingen bij Defensie en de
nationalisering van de politie, waardoor landelijke belangen
waarschijnlijk voorrang krijgen boven lokale belangen.”
Veiligheidsberaad
Henk-Jan Meijer, burgemeester van de Zwolle, is sinds 1 januari 2009 ook voorzitter van de veiligheidsregio IJsselland. Samen met 24 andere collega-voorzitters van veiligheidsregio’s,
heeft Meijer zitting in het Veiligheidsberaad. “In alle eerlijkheid: we hebben nog geen visie ontwikkeld op de vraag wat
Defensie kan betekenen voor het Veiligheidsberaad”, zo geeft
hij toe. “Sinds de oprichting in 2007 hebben we vooral energie gestoken in het professionaliseren van de regio’s zelf. Nu is
het tijd ons te verdiepen in verdergaande samenwerking met
partners, waaronder Defensie. Defensie heeft de afgelopen
decennia natuurlijk al heel vaak de helpende hand geboden,
maar de laatste jaren neemt het aantal aanvragen om militaire
bijstand wel toe. In 2009 zijn er 19 goedgekeurde bijstandsaanvragen gedaan en in 2010 zijn dat er tot nu toe al 25. We
zijn ons bewust van de voordelen van samenwerking. In de
catalogus Civiel Militaire Samenwerking staat wat Defensie
allemaal kan bieden. Die catalogus moet nog meer onder de
aandacht komen, want veel operationeel leiders zijn nog onvoldoende op de hoogte van het grote potentieel van Defensie. Ook bij de uitrol van netcentrisch werken helpt Defensie
enorm. Ik merk dat de lijntjes tussen de veiligheidsregio’s en
Defensie korter zijn geworden. Dat komt ook omdat in elke
veiligheidsregio vanuit Defensie een officier veiligheidsregio
(OVR) is gestationeerd. Medewerkers vertellen me dat ze veel
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leren van deze officieren. In IJsselland is de OVR projectleider van het bijna opgeleverde crisisplan. Ook heeft hij de oefening Poseidon mede georganiseerd. Rampen en crises zijn
dus zeker niet per se voorbehouden aan de reguliere hulpdiensten. Het Veiligheidsberaad nodigt graag andere partners
uit om met ons mee te denken.”

‘Veel te bieden’
Generaal-majoor der Mariniers Herman van der Til, Directeur
Directie Aansturen Operationele Gereedstelling Ministerie
van Defensie: “Defensie heeft jarenlang een vangnetfunctie
gehad op het gebied van nationale veiligheid. Het kwam erop
neer dat autoriteiten pas op het laatste moment bepaalden
wat Defensie zou kunnen bijdragen. De inzet van Defensie
bleef dan meestal beperkt tot de welbekende ‘handjes’. Dat
was voor beide partijen niet bevredigend. Want als er vooraf
niet wordt nagedacht over civiel-militaire samenwerking, gaat
er in crisistijd veel tijd verloren. Dat resulteerde in 2005 tot
een convenant over de militaire capaciteit voor civiele ondersteuning en tot het project Intensivering Civiel-Militaire
Samenwerking (ICMS). Defensie kreeg een grotere rol in de
rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland. Dit komt
erop neer dat Defensie gegarandeerd 4.600 militairen kan
leveren binnen afgesproken reactietijden. Deze inzet vindt
plaats onder civiel gezag.” Van der Til wijst erop dat Defensie
veel breder inzetbaar is dan veel bestuurders in het civiele
veiligheidsdomein denken. “Als u de catalogus Civiel Militaire Samenwerking raadpleegt, moet u niet te nauw kijken.
Defensie heeft veel meer te bieden, u moet er alleen wel naar
vragen.” Net als diverse andere sprekers benadrukt ook Van
der Til dat de reservist in de civiel-militaire samenwerking een
belangrijke rol speelt. “Zij staan namelijk met het ene been
in de krijgsmacht en met het andere in de samenleving. Zij
kunnen daardoor een spilfunctie bekleden tussen Defensie en
de civiele partners. Het is namelijk van groot belang om die
contacten tussen beide te intensiveren. Belangrijk is het ook,
om gezamenlijk te blijven oefenen en om de bijdragen van
Defensie en de civiele partners goed te verwerken in plannen
en procedures.”
Vertrouwen
“Het thema van het symposium spreekt me aan”, zo begint
mevrouw Letty Demmers-van der Geest, korpschef van de
politie Zeeland, haar presentatie. “Ik heb twaalf jaar als burgemeester van Best gewerkt. In die tijd liep veiligheid als een
rode draad door mijn leven. Ik denk dat ik daarom ook de
overstap naar de politie heb gemaakt.” De rol van Defensie
in de nationale veiligheid krijgt volop aandacht in zowel de

Strategie Nationale Veiligheid als in de Strategische Verkenningen Defensie, zo vertelt ze. “De Strategische Verkenningen
zijn een uitstekend voorbeeld van de manier waarop je kunt
nadenken over je eigen toekomst. De Verkenningen gaan over
de periode 2020-2030. Dat betekent dat het rapport niet uitgaat van trends, maar van de bedreigingen die eventueel op
ons af komen. In de Verkenningen wordt gesproken over ‘het
werkterrein van de krijgsmacht dichterbij civiele organisaties’ en over ‘meer accent op dreigingen, kwetsbaarheden en
veiligheidsrisico’s voor de samenleving als geheel’. De vraag
daarbij is: welke bijdrage kan of mag de krijgsmacht binnen
de landsgrenzen leveren aan de (sociale) veiligheid van onze
samenleving?” Defensie levert een steeds grotere bijdrage aan
de sociale veiligheid, signaleert Van der Geest. “Voorbeelden
daarvan zijn de bijstand en steunverlening bij het bezoek van
president Bush in 2005, de Afghanistantop in 2009 en Koninginnedag 2010 in Zeeland. “De koningin zei na afloop: ‘Nederland heeft mij Koninginnedag teruggegeven’. Dat is mede
te danken aan de inzet van Defensie. We gaan in de toekomst
steeds vaker een beroep op elkaar doen. Daarbij is verwachtingingsmanagement belangrijk: wat kunnen we van elkaar
verwachten. Vervolgens komt het aan op vertrouwen. Het
vertrouwen dat je samen werkt aan hetzelfde doel. Zonder
haantjegedrag en zonder dat procedures te veel leidend zijn.”
Slimme technologie
De afsluitende spreker is vice-admiraal b.d. Jan Willem Kelder, lid van de Raad van Bestuur van TNO. In zijn toespraak
zegt hij te hopen dat de bezuinigingen op research & development worden teruggedraaid. “Want met slimme technologie
is Defensie ook in de toekomst in staat om met minder financiële middelen een 3D-krijgsmacht te handhaven: Defence,

Development en Diplomacy. De wereld zal de komende decennia grote veranderingen doormaken. Onzeker is welke
en met welke gevolgen. Het potentieel voor conflicten zal
vrijwel zeker groeien, maar het is onzeker of dit ook daadwerkelijk leidt tot meer conflicten. Onzeker is ook de vorm
waarin deze zich zullen manifesteren. Tegelijkertijd worden
we geconfronteerd met een vergrijzende bevolking, zodat er
op termijn geen adequate invulling meer kan worden gegeven aan de huidige, vaak personeelsintensieve invulling van
veiligheid. Het lijkt zeker dat dit zal leiden tot een andere
verdeling van geaccepteerde risico’s en bijbehorende verantwoordelijkheden van burgers, bedrijven en de overheid. Dat
alles vraagt om een doorbraak in denken en doen. Innovatie
is daarbij noodzakelijk.”

TMPT 2011, met voorzitterswisseling
Op 31 mei en 1 juni j.l. vond de 63ste Tweedaagse Militaire
Prestatie Tocht plaats vanuit de Legerplaats Harskamp, alias
Generaal Winkelmankazerne. Het was de 9e TMPT nieuwe stijl,
die door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse ReserveOfficieren (KVNRO) samen met de LO/sportorganisatie
van de Koninklijke Landmacht als één van de vier officiële
sportmedaille evenementen wordt georganiseerd.

streven naar meer vrouwelijke deelnemers. Een damesteam
mag het lichtere parcours volgen, dat ook geldt voor de
Veteranen (45 jaar of ouder). De verdeling naar krijgsmachtdeel
was: KL 78%, KM 15%, KLu 6% en KMAR 1%.

De organisatoren van de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reserve-Officieren (KVNRO) en de LO/
sportorganisatie KL constateerden dat reeds binnen twee
weken na de startdatum van inschrijven de deelnemerslijst
op de gloednieuwe website was overtekend. Inclusief de
reservelijst waren er bijna 800 belangstellenden. Met de
medewerking van het Bureau Internationale Militaire Sport
(BIMS) waren posters verspreid binnen veel geledingen van
de krijgsmacht. Redacties van meerdere defensiebladen en
militaire verenigingsbladen publiceerden de informatie van
de TMPT binnen de inschrijvingstermijn. In veel gevallen was
er op het moment van publicatie reeds een lange wachtlijst.

In de categorieën “sportief” en “oriënteren” voerde de
fietstocht naar Ermelo met onderweg in de Kootkazerne
in Stroe de nationale hindernisbaan en het oriënteren in
natuurgebied Beekhuizerzand.
Hier tientallen deelnemers kriskras door elkaar over de
zandvlakte en heide op zoek naar 20 verdekt opgestelde
posten met de wetenschap dat de vondst van een post door
collega’s niet tot vreugde hoefde te leiden, aangezien de
verschillende teams ook verschillende opdrachten hadden.
Het snelste team deed er 1 uur en 12 minuten over en het
meest langzame team 4 uur en 6 minuten.
Onze uitzetter van deze fietstocht werd zowel de eerste dag
als de tweede dag ’s-ochtends vroeg verrast door steeds weer
een andere opengebroken weg in het parcours in Garderen,
hetgeen de deelnemers tot echt goed kaartlezen uitdaagde.

Van de deelnemers was 87% beroepsmilitair en 13% reservist.
Onder de deelnemers ook 33 buitenlandse militairen:
Duitsers, Denen, Fransen, Estlanders en een Belg.
Het aantal vrouwelijke deelnemers steeg naar 24. Een
verheugend resultaat voor de organisatie die overigens blijft

De survival in een bosperceel in de Generaal Spoorkazerne
bij Ermelo bleek voor veel teams lastig door de combinatie
van techniek en kracht in de laatste hindernis. Hier bleek
de catcrawl over een hellend touw een soms te zware kluif.
Helaas vonden hier twee ongevallen plaats. Reden waarom
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dit grondig zal worden geëvalueerd.
Het idee van “toeristisch” varen op de plas van Zeumeren
met de kajak was echter een heuse oriëntatieopdracht, waarbij
vijf van vijftien posten op de wal moesten worden “geknipt”.
Een volgelopen varende kajak gaf toeschouwers het idee
dat de onderzeebootdienst van de Marine op deze plas een
demonstratie gaf.
In de categorie “nauwkeurigheid” is dit als eerste van toepassing
op het zelf nauwkeurig uitzetten van de 16 coördinaten op de
stafkaart, die de teams vervolgens zelf per fiets afrijden om bij
ieder coördinaat een vraag te beantwoorden. Als er dan toch
teams zijn, die de X-Y-coördinaten verwisselen, dan wordt
nauwkeurigheid verder overbodig.
Het afstandschatten en het precisie gooien van werpgewichten
zijn militaire vaardigheden, die zichtbaar niet alle teams onder
de knie hadden en die bij veel teams leidden tot tijdbijtelling
of het afleggen van een aantal kilometers “bonusloop”.

Tijdens de slotbijeenkomst werd door de voorzitter teruggeblikt
op de ervaringen van beide dagen, waarna de deelnemers,
die voor de 5e keer of meer de TMPT hadden gehaald door
hem het brevet en het betreffende cijfer of medaille kregen
uitgereikt.
Daarna volgde de voorzitterswisseling.
De voorzitter van de TMPT, kolonel (R) Gerard Lettinga nam
na 20 jaar, waarvan 14 jaar als voorzitter, afscheid. Met het
overhandigen van de TMPT-vlag droeg hij het voorzitterschap
over aan luitenant-kolonel (R) Maarten Peeters.
Hierna gaf majoor (R) Jan Talen als langst zittend lid een
kort overzicht van deze periode en benoemde de inzet en
karakteristieken van de scheidend voorzitter. Tenslotte kreeg
algemeen voorzitter a.i. KVNRO luitenant-kolonel Cees van
der Ploeg het woord, waarin hij Gerard Lettinga namens de
vereniging bedankte voor zijn jarenlange inzet voor zoveel
TMPT’en voor beroeps- en reserve-militairen.

Onder de categorie “militair” vallen de mars van 25 km voor
senioren en 20 km voor veteranen en het schieten. Daarbij
werd door 85% van de deelnemers geschoten met geweer
Diemaco en door 15% met pistool Glock. Dankzij de goed
georganiseerde doorstoomprocedure waren er vrijwel geen
wachttijden. Wel bleek de trefferregistratie-apparatuur
meerdere keren tot onverklaarbare verrassingen te zorgen,
bijvoorbeeld wanneer meer treffers werden geregistreerd dan
dat er patronen werden verschoten.
Uiteindelijk mocht 58% ( = 308 deelnemers) het TMPT-kruis
(één van de vier erkende sportmedailles) in ontvangst nemen.
Toeval of niet, maar ook in 2010 was 58% geslaagd.
De eerste dag was 27% afgevallen en de tweede dag 15%.
Als we proberen de oorzaken hiervan te analyseren, dan vallen
op: onvoldoende voorbereiding op uithoudingsvermogen,
vaardigheden en techniek, gevallen van pech met fietsen
alsmede ongevallen, blessures en ziekte. Veel deelnemers
onderschatten het belang van goede tijdplanning van de
opdrachten binnen de beschikbare 10 uur.
Het is zeker ook mogelijk dat het hoge percentage van 80%
van de deelnemers, dat voor de eerste keer de TMPT “deed”,
mede aan de hoge uitval heeft bijgedragen.

De overdracht ????
De organisatie van de 63ste TMPT van totaal 90 mensen
bestond uit de TMPT-commissie (11), de LO-sport groep (13),
de vaste ondersteuningsgroep (40) en de Nationale Reserve
van 10, 40 en 50 Natresbataljon (28 in totaal).
De 64ste TMPT in 2012 zal plaatsvinden op 14 mei
(opkomstdag) en 15 + 16 mei (TMPT)
Kolonel (R) G. Lettinga
Inmiddels oud-voorzitter TMPT

voorzitter a.i. Cees van der Ploeg en scheidend voorzitter
Gerard Lettinga
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Goed operationeel leesvoer: recensies
Kazachstan, 1949. Terwijl diplomatieke telegrammen
de wereld overflitsen en kond doen van de eerste Sovjet
kernexplosie wordt tweeduizend kilometer verderop
eveneens goede vooruitgang geboekt in een ander geheim
militair project. Hoewel er volgens de Communistische Partij
automobielen worden geproduceerd, wordt de laatste hand
gelegd aan een nieuw geweer met een vreemdsoortig, primitief
uiterlijk. Het geweer belichaamt een keuze die geen van de
Koude Ooorlog opponenten heeft durven maken. Dodelijk
op normale gevechtsafstand, automatisch en enkelschots,
korter dan de bestaande infanteriegeweren en langer dan de
machinepistolen die hij zou gaan vervangen, maar vooral
ongeëvenaard betrouwbaar. Zelfs na ingraven in nat zand
blijven storingen uit. De AK-47 zoals de nieuwe aanwinst
wordt gedoopt, is van een kinderlijke mechanische eenvoud.
De Avtomat Kalashnikova verwijst naar sergeant Mikhail
Timofeyevich Kalashnikov, een 29 jaar oude, voormalige
tankcommandant; 47 naar het prototype dat in 1947 gereed
kwam. De AK-47 verschijnt ten tonele, onopgemerkt door
de Amerikaanse inlichtingendiensten, toen vooral in beslag
genomen door de nucleaire paddestoel boven de steppen
van Kazakhstan. Niemand vermoedt dat de AK-47 het meest
dodelijke wapen van de Koude Oorlog zal worden. Ruim
een decennium later, na de Cubaanse rakettencrisis en de
allengs uitdijende Vietnam-oorlog, zullen zowel het Kremlin
als het Witte Huis zich realiseren dat door de wederzijdse
vernietiging garanderende arsenalen de totale oorlog niet te
winnen is. De strijd zal worden uitgevochten in kleine proxyoorlogen zo wijd de wereld strekt. Het Kalashnikov tijdperk
is aangebroken en zal moeiteloos de 21ste eeuw halen. The
Gun is een alternatieve geschiedschrijving van de conflicten
van de 20ste eeuw ingebed in de de facto biografie van de
AK-47.
Auteur C.J. Chivers` reportages over de oorlog in Afghanistan
leverde hem een (gedeelde) Pulitzer prijs op. Chivers is oudofficier van de Amerikaanse mariniers maar eerst en vooral
journalist bij The New York Times. Chivers` gedegen research
en koele, intellectuele ondertoon steken schril af bij de
meeste recente boeken over het krijgsbedrijf. Met name over
Irak en Afghanistan is sprake van een ware stortvloed van
schreeuwerige schrijfsels.
The Heart and the Fist
Of Eric Greitens helderziend is, wordt in zijn boek niet
duidelijk, maar dat hij een gelukkige timing hand heeft
staat buiten kijf. Enkele maanden voor de uitschakeling van
Osama bin Laden verscheen van zijn hand The heart and the
Fist over zijn carriere bij de US Navy SEALS, de dezer dagen
meest gegooglede specops eenheid ter wereld. Greitens is
een beetje vol van zichzelf, maar geeft een redelijk kijkje
in de keuken van selectie, training en inzet van de Seals.
Greitens, die humanitair hulpverlener was voorafgaand aan
zijn militaire loopbaan verdient de kost met lezingen en
motivatie-trainingen en helaas is dat in het boek te merken
ook. Greitner preekt graag en loopt niet weg voor een geregeld
complimentje aan zichzelf. Voor de liefhebber kan het boek
de aanschaf waard zijn omdat de beruchte BUD/S training
erin beschreven wordt met aandacht voor technisch detail. De
eerste hoofdstukken kunnen er gewoon uitgescheurd worden.

Taskforce black
Van weer een geheel andere orde is
Task Force Black van de Britse BBC
onderzoeksjournalist Mark Urban.
Urban dook in de geschiedenis
van de inzet van de SAS in Irak in
de tweede Golfoorlog (2003/5).
Het Britse ministerie van defensie
heeft met een breed spectrum
aan
(juridische)
drukmiddelen
gepoogd
de
verschijning
van
Urban´s pennevrucht te verhinderen. Dat is niet zo heel
vreemd gelet op de onthullende inhoud over Tier 1 (black
ops) aangelegenheden. Niet alleen blijkt Urban erg goed
op de hoogte van operationele details, hij bericht ook over
diverse sappige ruzies bovenin de Engelse bevelsketen.
Net als Greiten houdt Urban soms te weinig afstand tot z´n
onderwerp. De nuance ontbreekt en waar grijstinten gepast
zouden zijn, figureren te vaak eendimensionale schurken
versus superhelden. Urban compenseert veel met een vaardige
pen en kennelijk uitstekende bronnen. Een prominente rol ten
slotte is weggelegd voor de Amerikaanse generaal Stanley
McCrystal die enige tijd terug het veld moest ruimen na een
al te openhartig interview met het Amerikaanse Rolling Stone.
Urban beschrijft de generaal (voormalige baas van SOCOM)
als een hoog-energetische terroristenjager die de Britten
nagenoeg elke nacht op inzet stuurde.
Becoming the enemy
Ook McChrystal zelf heeft inmiddels in geschrift van zich laten
horen. In het prestigieuze tijdschrift Foreign Policy schetst hij
hoe hij in Afganistan (een campagne later) de Taliban te lijf
ging met netwerkanalyse waarbij de command & control
structuur van de vijand nagebootst werd. Goed operationeel
leesvoer.
The Gun
The AK-47 and the evolution of war
C.J. Chivers

ISBN 9781846144080

The Heart and the Fist
The Education of a Humanitarian, the Making of a Navy Seal
Mark Urban
ISBN-10 054742485X
Task Force Black
The Explosive True Story of the SAS and the Secret War in Iraq
Mark Urban
ISBN-10 1408702649
Becoming the Enemy
To win in Afghanistan, we need to
fight more like the Taliban
Stanley A. McChrystal
Foreign Policy
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Afdelingsactiviteiten
Veel afdelingsactiviteiten van de KVNRO staan ook open voor leden van andere afdelingen. Indien u in het activiteitenoverzicht iets van uw gading ziet buiten
de eigen regio, neem dan contact op met de secretaris van de organiserende afdeling of een bij de activiteit genoemde organisator. Houd er rekening mee dat
aan deelnemers van buiten de afdeling soms een (grotere) bijdrage in de kosten wordt gevraagd.
LANDELIJKE EN
INTERNATIONALE ACTIVITEITEN
vrijdag 17 juni, 19e KVNRO
Golfdag
Golfpark De Haenen, Breda
(Teteringen)
Informatie: Ton van der Borg
076-5154141
CIOR
Schieten
Samen met Noord-Brabant West
CIOR – MIL COMP
Kap Ir C.J.G.M. Versteegden
casverst@yahoo.com
06-20419417
AMSTERDAM-KENNEMERLAND
Secr: Ing. J.G.J. Borsboom
Ds. M.L. Kingweg 217
1504 DG Zaandam
tel:
075-616 6185 (p)
075-653 3618 (k)
e-mail: janborsboom@hetnet.nl
BRABANT-OOST
Secr: Kap Ing. L.W. Schaffers
Opera 100
5629 NX Eindhoven
040 - 242 3827 (p)
brabant-oost@kvnro.nl
Activiteiten
Afdelingsbijeenkomst
Elke dinsdagavond vanaf 21.30
uur (na de sport), off/oo-mess
RvS kazerne Oirschot. Elke
eerste donderdag van de maand
vanaf 16.30 uur in Sociëteit
‘de Bossche Bol’, KEK gebouw,
Lunettenkazerne Vught. Aansluitend is een gezamenlijk diner.
Toegang tot de kazernes onderoverlegging van een geldig
legitimatiebewijs.
Inl: R. Uiterwijk 0345-57 2711
of de secretaris

FRIESLAND
Secr: J.C. Robijn
Julianalaan 34
8932 AA Leeuwarden
06-5385 7970
friesland@kvnro.nl
Activiteiten
Informatie bij het secretariaat en
op de website
Schieten
Inl: G. Frijling, 0566-621 827 (p)
G.Frijling@chello.nl
Sport
Elke maandagavond 20.0021.00 uur Vliegbasis Leeuwarden. Inl/opgave: via de secretaris
kijk ook eens op:
www.kvnrofriesland.nl
‘S-GRAVENHAGE
Secr: Kap (R) J. Reijnen
Willem Dreespark 25
Den Haag
070-388 6550
denhaag@kvnro.nl
Werkgroep herdenking Ypenburg
Maj b.d. T. van der Plas
Ypenburg@kvnro.nl
Sporten
Maandagavond Alexanderkaz.,
inl: elnt R.A.J. Hofschreuder
071-3012951
GRONINGEN-DRENTHE
Secr: kap log W.J. Timmer
Pomonaweg 9
9919 HS Loppersum
0596-573 668
wjtimmer@hotmail.com
schieten
Inl: via de secretaris
LIMBURG
Voorzitter lkol C. van der Ploeg
C.vdPloeg@inter.nl.net

Schieten
Gezamenlijk met Noord-Brabant-West, zie daar voor data.
Schietbaan RvS kazerne Oirschot
Inl: J. Dijkman, 040-245 6648,
jan.dijkman@philips.nl

Schieten
Gezamenlijk met Noord-Brabant
West, zie daar voor data.
Inl: K.J. Adams
045 – 525 6347
k.j.adams@versatel.nl

Sport
Elke dinsdagavond 19.45 uur,
indoor-training/zwemmen,
sportaccommodatie RvS-kazerne
Oirschot.
Inl: E.J.C. Reepmaker van Belle,
040-2834283

NOORD-BRABANT WEST
Secretaris:
Kap Ir C.J.G.M. Versteegden
Burgemeester Vlaklaan 4
4927 AB Hooge Zwaluwe
06-20419417
casverst@yahoo.com

Speciale activiteiten
Informatie: G. Eversen 040-241
7009.
Kijk ook op de website van de
KVNRO onder afdeling BrabantOost 			

Schieten
Het schieten van de afdeling
Noord-Brabant West vindt plaats
te Oirschot, gezamenlijk met
CIOR en de afdelingen Brabant
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Oost, Zeeland en Limburg.
Inl.: maj. J.Maijen, 013-463 3687
OOST
Messborrel
Iedere eerste dinsdag van de
maand van 16.30 uur met
deelname aan de gezamenlijke maaltijd vanaf 17.45 uur.
Locatie: mess Koning Willem III
Kazerne Apeldoorn.
Militair schieten:
Locatie: Arnhemse Heide
Opgave en info: Thom Verlinden, 06-53184784
Afdelingsborrel:
Elke 1e dinsdag van de maand
v.a. 16.30 u. met gezamenlijke
maaltijd.
Locatie: off.mess KW III te
Apeldoorn
info: Gijs de Jong: 0578-620930,
jong@kpn-officedsl.nl
Secr: Lkol Ing. A.J.(Ton) Voets
oost@kvnro.nl
Dillenburglaan 1
6881 NV Velp
026-362 3111
ROTTERDAM
Secr: D.J. van Alphen
J. van Vessemsingel 22
3065 NH Rotterdam
010-20 20 820 (p)
010-20 20 388 (f)
rotterdam@kvnro.nl
Afdelingsbijeenkomst
Elke derde dinsdag van de
maand vanaf 18.00 uur met
deelname aan de maaltijd.
Inl. bij D.J. van Alphen. Opgave
uiterlijk een week van tevoren
via rotterdam@kvnro.nl. Kijk ook
op de website van de KVNRO
onder afdelingen: Rotterdam
Sport
Elke vrijdagavond
Inl: Frank Bakker
fhc.bakker@hccnet.nl
0180-615076
TWENTE
Secr: S.C. ter Elst
Dublinstraat 21
7559 KG Hengelo
074-250 5884 (p)
Schieten
Inl: J.F. Popma
074 - 277 5074 (p)
jf.popma@home.nl

UTRECHT
Secr: maj J. Vinckemöller
utrecht@kvnro.nl
Activiteiten
Info bij het secretariaat
Schieten
Inlichtingen en aanmelden:
maj J.H.J. Garrels
06-50666998
jhjgarrels@ziggo.nl
Afdelingsborrel/-maaltijd
Inlichtingen en aanmelden:
J.N.A. Groenendijk
030-6562654
j.n.a.groenendijk@xmsnet.nl
Messborrels Afdeling Utrecht:
LET OP: VANAF JANUARI 2011
IS DE MESSBORREL VERPLAATST VAN DE BERNHARDKAZERNE IN AMERSFOORT
NAAR DE DUMOULINKAZERNE IN SOESTERBERG.
Aanmeldingen voor deelname aan deze bijeenkomsten
uiterlijk één week van tevoren
bij J.N.A. Groenendijk telf.
030-6562654 of per e-mail naar
j.n.a.groenendijk@xmsnet.nl
ZEELAND
Secr: Ing. J.J. Botman
Breedmede 30
4337 AS Middelburg
0118 – 616 724 (p)
0118 - 652 500 (k)
BELGIË
Secr: Kap Mr. M.L. Hoeberigs
Leeuwerikendreef 14
3090 Overijse, België
e-mail : math@telenet.be
(+32) 229 546 00 (k)
(+32) 230 580 08 (p)
CURAÇAO
Secr: kap b.d drs R.J. Hagen
kvnro_curacao@yahoo.com
Afdelingsborrel
Elke tweede dinsdag van de
maand tijd en locatie worden
per mail bekend gesteld

