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Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren

van De vOORzitteR

ALLES DRAAIT OM DRAAGVLAK
DE ROL VAn RESERVEOffIcIEREn nAAR MEER DRAAGVLAK VOOR DEfEnSIE.

Dagelijks lezen we in het nieuws over de financiële problematiek bij defensie 
als gevolg van de bezuinigingen op de overheidsuitgaven. In de media wordt 
weer (!) gesproken over het verminderen van het personeelsbestand, over 
het verkopen van uitrustingstukken, jachtvliegtuigen en wapensystemen. Be-
zuinigingen worden de één na de ander uitgevoerd. Het extra geld dat was 
toegezegd in het regeerakkoord lijkt er niet te komen of wordt verrekend met 
de opbrengsten van de verkoop van militaire terreinen en surplus materieel. 
Defensie op een hellend vlak achterwaarts? Nog minder geld, nog minder 
materieel en nog minder personeel? Dit lijkt niet te rijmen met het wensen-
lijstje van de politiek over de wereldwijde inzet van onze krijgsmacht voor 
stabiliteit, vrede en veiligheid.

Men kan zich afvragen hoe het mogelijk is dat Defensie niet juist veel méér 
geld krijgt om al die moeilijke taken te kunnen blijven uitvoeren. Als iedereen 
die taken toch zo belangrijk vindt, waarom gaat er dan steeds meer geld af? 

En hoe kan het dat de in het regeerakkoord toegezegde verhoging van het budget zomaar alsnog ontzegd lijkt 
te worden? Hoe kan dit allemaal gebeuren terwijl Nederland binnen de NAVO helaas al tot de landen behoort 
met procentueel de laagste defensie-uitgaven ten opzichte van het Bruto Nationaal Product. Hoe kan dit alles 
toch, zult u zich afvragen. Nog niet zolang geleden gaf een zeer groot deel van het Parlement zijn volledige 
steun aan de uitzending naar Uruzgan! Waar is die brede steun nu gebleven? 

DRAAGVLAK
Naar mijn mening is het antwoord eenvoudig. Het draait allemaal om draagvlak bij de bevolking, bij de kiezers 
dus. Ook politici zijn gewone mensen. En hun partijen opereren bijna net als commerciële bedrijven. Er moet 
voortdurend winst gemaakt worden om het langdurig bestaan van een partij te kunnen garanderen. Geen 
winst in de vorm van geld, maar in de vorm van stemmen op de partij. Hoe meer stemmen, hoe meer macht. 
Daarmee kan je wat uitrichten en dan kan je weer meer kiezers krijgen. En dan draait het nog om haalbare 
compromissen met andere partijen. Geven en nemen. Maar je achterban moet je steunen, anders verlies je als 
partij.In de politiek draait alles om Draagvlak. Gedragen worden door je achterban, je kiezers.

De dames en heren politici zullen dan ook meestal de keuzes maken die het best passen bij hun achterban. 
Ze maken keuzes waarvan ze menen dat deze het meest zinvol overkomen op de kiezers in de doelgroep 
van hun partij. Keuzes gebaseerd op draagvlak in onze samenleving. Als er op een bepaald moment voor een 
bepaalde zaak weinig draagvlak is, kan je je als politicus veroorloven daar minder steun aan te geven. Sterker 
nog, je zal je steun dan wel moeten verminderen of intrekken zodat je meer effort kan steken in zaken met 
een breder draagvlak. Want je partij overleeft op de lange duur alleen als je je vooral inzet voor de zaken die 
door je achterban gedragen worden. Pas dan herkent de kiezer zich in de politicus en de partij.

DEfEnSIE
We herinneren ons allemaal dat defensie een enorm groot draagvlak had in de Tweede Kamer toen besloten 
moest worden over de uitzending naar Uruzgan! Van de 150 Kamerleden steunden er 127 de uitzending. Maar 
dat was in het parlement tijdens een spannend politiek debat. Het was een bijzonder goede zaak dat vrijwel 
alle partijen de uitzending steunden. Een kleine meerderheid zou immers een slecht signaal naar onze troepen 
zijn geweest. 

(vervolg op pagina 5)
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Ons kenmerk 2007/algvergad/001       s-Gravenhage, 7 mei 2007

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 

MAAnDAG 18 junI 2007

in de 

PRInSES juLIAnAKAzERnE

Thérèse Schwarzestraat 15 

te ’s-Gravenhage

AAnVAnG  20.30 uuR.

De vergadering wordt gehouden in de Constant Rebequezaal.

  Hoogachtend
  namens het bestuur,
  de algemeen secretaris

  (w.g.)

  Jhr.drs W.S.J.P. van der Does de Willebois
  elnt (R) Art 

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 leden van de
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De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Re-
serve Officieren is de vereniging voor alle reserve 
officieren van de Nederlandse krijgsmacht.

De vereniging is opgericht te Utrecht op 22 de-
cember 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

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

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
KLTZ S. Stienstra
Maj M.C.J.B. Daverveldt
Postbus 95395
2509 CJ ‘s-Gravenhage
E-mail ro-redactie@kvnro.nl

Kopij kan worden ingeleverd bij bovenstaand re-
dactieadres. Aanlevering uitsluitend in digitale vorm 
(e-mail of diskette) bij voorkeur als Word-bestand. 
Foto’s en ander beeldmateriaal zijn altijd welkom. 
Digitale foto’s zijn alleen bruikbaar in jpg-formaat 
en 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.

VOLGEnDE SLuITInGSDATuM KOPIj:
15 juli 2007

GEPLAnDE VERSchIjnInG:
Half augustus 2007

ADVERTEnTIETARIEVEn 2007
1/1 pagina € 380,00
1/2 pagina € 210,00
1/4 pagina € 130,00
1/8 pagina € 80,00

Steunkleur en full colour op aanvraag. Bij plaat-
sing voor meerdere nummers ineens geldt een 
kortingsstaffel. 
Informatie en plaatsingen bij R.G. Boissevain,
E-mail pr-werving@kvnro.nl

LAyOuT En DRuK
Compact drukwerken n.v.
Postbus 2054
6201 CD Maastricht

Met deze Reserve Officier kunnen wij u tot ons genoegen weer een 
nieuwe editie van uw lijfblad aanbieden. Deze is kort op de vorige ver-
schenen, mede om u tijdig te kunnen informeren over de bijzondere al-
gemene vergadering van onze vereniging. Wij rekenen op uw komst op 
de 18e juni!

Naast de noodzakelijke informatie voor de genoemde vergadering, heb-
ben wij weer een aantal andere actuele onderwerpen aangesneden. 
Onze voorzitter vertelt over het draagvlak dat Defensie heeft in de maat-
schappij. Ook onze rol als reserveofficieren wordt hier aangestipt. Wij 
opereren in de overlap van Defensie en de samenleving. Dat betekent 
dat wij als ambassadeurs voor beiden naar de andere zijde kunnen en 
moeten optreden. Over integratie gesproken… 

Maar draagvlak is iets dat niet op één pijler gebouwd kan zijn. In dit 
kader is dan ook de discussie over de indeling van reserveofficieren bij 
een korps waar zij geen binding mee hebben, onbegrijpelijk. Wij moeten 
wervend kunnen spreken over en handelen voor de organisatie die wij 
vertegenwoordigen. Het heilige vuur moet er als het ware vanaf spat-
ten! Maar redactieleden hebben helaas ook met collegae gesproken wier 
ogen vuren schoten…

Defensie heeft de dure plicht het door de voorzitter bedoelde draagvlak 
mee te helpen schragen, temeer omdat zij degene is die er in de toekomst 
de meeste vruchten van zal plukken. Het is dan ook niet uit te leggen dat 
loyale en enthousiaste vrijwilligers tegen hun zin hun visuele binding met 
hun regimenten wordt ontnomen. De ontwerper van deze regel heeft 
duidelijk niet begrepen wat reserveofficieren beweegt. Een gemiste kans 
om de actieve reservisten nog meer te binden aan Defensie.

Wij hebben als reserveofficieren een taak om onszelf op positieve wijze 
te profileren. Dat wij een noodzakelijke functie vervullen is voor ons 
gesneden koek, maar bij de diverse gesprekspartners op alle niveaus is 
dat niet altijd even duidelijk. Daar kunnen we zelf wat aan doen, bij-
voorbeeld door ons onmisbaar te maken. We moeten onszelf actief aan-
bieden. Over de wijze waarop we dit kunnen doen, vindt u meerdere 
voorbeelden in dit nummer van uw lijfblad.

Tot slot willen wij alle collegae die een inhoudelijke bijdrage hebben 
geleverd, hiervoor bedanken. Zonder deze bijdragen zou er immers geen 
Reserve Officier zijn.

De redactie van de Reserve Officier.
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aGenDa BUitenGewOne alGemene veRGaDeRinG, 18 JUni 2007

1.  Opening door de Algemeen Voorzitter
 
2.  Ingekomen stukken en mededelingen, definitief vaststellen van de agenda
 
3.  Vaststellen van de notulen van de buitengewone Algemene Vergadering  

d.d. 20 november 2006 te Amersfoort

4.  Vaststellen van het jaarverslag 2006 van het bestuur

5.  Financieel verslag 2006
 
6.  Rapportage van de commissie als genoemd in artikel 18 van de statuten  

over het jaar 2006
 
7.  Benoeming van de leden van de in punt 6 genoemde commissie voor het 

jaar 2007

8.  Bijstelling van de begroting voor het jaar 2007

9.  Begroting 2008

10.  Goedkeuring van mandaat aan Algemeen Bestuur voor het aangaan van 
langlopende verplichtingen

11.  Behandeling voorstel tot fusie van de Afdelingen Kennemerland    
en Amsterdam

 
12.  Rondvraag
 
13.  Sluiting

KOninKliJKe veReniGinG 
van neDeRlanDse ReseRve OfficieRen
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Maar die steun die de Tweede Kamer toen gaf, betekent natuur-
lijk niet dat de gehele bevolking in Nederland nu juichend langs 
de straten staat als er militairen langs komen. Sterker nog, men 
ziet nauwelijks nog militairen! Zoveel openlijk draagvlak is er bij 
de bevolking nu ook weer niet. Als dat wel zo zou zijn, dan zou-
den we vast een veel groter defensiebudget hebben. Dan zou 
ook geen enkele politicus het zou aandurven om over bezuini-
gingen en vermindering van materieel en personeel te praten.

Toch wordt er bezuinigd en gekort! Ik concludeer hieruit dat er 
in de ogen van politici bij de bevolking onvoldoende draagvlak 
is om het kabinet ervan te weerhouden Defensie steeds verder 
te korten. Met andere woorden, er is gewoon onvoldoende 
steun om hen tegen te houden. Het is normaal politiek denken 
en gedrag om de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk in te 
zetten. Daarbij past het schuiven van prioriteiten gebaseerd op 
de mate van aanwezigheid van draagvlak. In combinatie met 
haalbaarheid en macht binnen de coalitie. Om zo het beoogde 
doel (macht en herverkiezing binnen vier jaar) te bereiken. Dat 
mag je politici niet kwalijk nemen, dat is zelfs hun kerntaak als 
bestuurders van ons land. 

Het draagvlak ontbreekt om een noodzakelijk en in de NAVO 
afgesproken deel van de schaarse middelen te bestemmen 
voor Defensie.

DRAAGVLAK VERhOGEn
Defensie zelf, en ook eenieder die Defensie een warm hart toe-
draagt, zal er alles aan moeten doen om te helpen dit draag-
vlak te verhogen. Elke burger moet als persoon de waarde van 
de krijgsmacht onderkennen. Geen ronkend politiek verhaal 
dat het goed is voor hem of haar en voor het land. Hij of zij zal 
het zelf moeten weten te waarderen wat de krijgsmacht doet 
voor de stabiliteit in de wereld, onze wereld, ons land. Dat 
vraagt een grote marketinginspanning, multi-mediaal, om nog 
maar eens in bedrijfstermen te vervallen. Iedere burger zou de 
waarde van de krijgsmacht als vanzelfsprekend moeten erva-
ren. Iedereen moet weten wat onze militairen allemaal moeten 
doen om de opdrachten van de politiek waar te maken. Zodat 
veel meer mensen met trots over onze militairen praten, en 
hen openlijk steunen. Als we dat hebben bereikt zijn we al 
een stuk verder.

De samenleving zou in mijn optiek veel vaker op een positie-
ve manier in aanraking moeten komen met onze militairen. Ik 
zou bijna zeggen: “Meer paars op straat”. Gezien het huidige 
draagvlak bij de bevolking, is de inspanning in de vorm van 
open dagen en andere activiteiten niet genoeg. Defensie is nog 
lang niet populair. En voor de gemiddelde jongere is “militair 
zijn” lang niet zo stoer als velen van ons denken.

In sommige landen is dat anders. Vooral in landen waar een 
belangrijk deel van de krijgsmacht uit reservisten bestaat, ont-
staat een goede uitwisseling tussen bevolking en krijgsmacht. 
Kort geleden sprak ik met een Canadese reserve generaal-ma-
joor. Hij vertelde mij dat, als hij in uniform over straat liep, hij 
regelmatig wordt aangesproken door burgers, die hem compli-
menteren met de verrichtingen van de Canadese militairen in 
Afghanistan. Het Canadese volk is trots op zijn krijgsmacht en 
steunt deze openlijk. Ik ben er van overtuigd dat we in Neder-
land ook veel onzichtbare steun hebben in de samenleving. 
Helaas komt die niet voldoende te voorschijn en daardoor lijkt 
het draagvlak kleiner te zijn dan dat het waarschijnlijk is. Dit 

draagvlak moet gemobiliseerd worden, om het maar eens mi-
litair uit te drukken. De dames en heren politici moeten het 
draagvlak op het netvlies krijgen en de samenleving moet De-
fensie een deugd gaan vinden, niet een noodzakelijk kwaad.

RESERVEOffIcIEREn En hET VERhOGEn VAn hET 
DRAAGVLAK
In de statuten van de KVNRO staat al sinds de oprichting in 
1917 verwoord dat het verhogen van het draagvlak voor de 
krijgsmacht bij de bevolking de belangrijkste doelstelling is van 
onze vereniging. Dat was 90 jaar geleden een van de hoofdta-
ken van onze vereniging en dat is het nu nog steeds. 
Ik citeer een deel van artikel 3: 
Artikel 3. Doel en middelen.
1. De vereniging heeft ten doel: 

a. Het meewerken aan en bevorderen van de uit- en in-
wendige weerbaarheid van het Rijk;

b.  Het bijdragen tot instandhouding van een voor haar 
taak berekende krijgsmacht;

c.  Het bevorderen van goede betrekkingen tussen de be-
volking van het Rijk en zijn krijgsmacht.

Ook als dit niet in de statuten zou hebben gestaan, dan ben 
ik er zeker van dat deze doelen bij alle reserve-officieren van 
nature al aanwezig is. Het is onze taak en uitdaging de krijgs-
macht, waar dan ook te helpen bij het vinden, zichtbaar maken 
en verhogen van het draagvlak bij de bevolking. We moeten 
ons allen individueel en gezamenlijk inzetten om de krijgs-
macht in positieve zin onder de aandacht en zelfs in contact te 
brengen met de bevolking.

EEn uITDAGInG
Het is een uitdaging voor de beide categorieën leden binnen 
onze vereniging. Voor actieve reservisten maar misschien zelfs 
nog meer voor onze post-actieven. Het actief bijdragen aan het 
verhogen van het draagvlak voor de krijgsmacht is een uitdaging 
voor uzelf en voor de afdelingen. Een uitdaging om onze ver-
eniging te helpen met het vinden van goede, zinvolle projecten, 
groot of klein, lokaal of nationaal, waarbij we de samenleving 
en Defensie in een positief klimaat bij elkaar brengen. 

Enkele voorbeelden zijn er al: 
Het hoofdbestuur organiseerde met ondersteuning van de af-
deling Den Haag in mei de herdenking van de Slag om de 
Residentie. In Ypenburg brachten we militairen en burgers 
samen,.van veteranen tot scholieren. Van het Garderegiment 
Grenadiers en Jagers tot het Korps Nationale Reserve, posi-
tief in het nieuws; radio, tv en kranten gaven aandacht aan de 
uiterst belangrijke en geslaagde verrichtingen van onze krijgs-
macht in 1940. Het plan is om dit de komende jaren voort te 
zetten met steeds meer inschakeling van de lokale bevolking. 
Meer scholen betrekken, meer eenheden betrekken, materieel 
en uitrusting laten zien en ga maar door.

Een ander voorbeeld is het spreken en presenteren op scholen. 
Als reserveofficier (b.d.) kunt u zich aanbieden aan scholen 
om daar iets over uw ervaringen met de krijgsmacht te vertel-
len. En als u de contacten heeft gelegd, kunt u altijd proberen 
bij een naburige eenheid op een kazerne of een basis onder-
steuning te krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een militair in 
gevechtsuitrusting, of een voertuig om te tonen bij die school. 
U zou ook in samenwerking met een onderdeel een school-
reisje naar een kazerne kunnen organiseren. U hebt vast wel 

(vervolg van pagina 1)



�

mogelijkheden in uw netwerk, civiel én militair. Vele bedrijven 
houden bedrijfsuitjes. Waarom doet u niet eens in uw bedrijf de 
suggestie om eens naar het prachtige Delft te gaan, met een be-
zoek aan het legermuseum. Of laat mensen eens kennis maken 
met de krijgsmacht door ze mee te nemen naar een open dag. 
Zo zijn er binnenkort de landmachtdagen op vrijdag 2 en 9 juni 
te Wezep en de open dagen van de Luchtmacht te Volkel op 
15/16 juni. De landmacht biedt op 1 juni zelfs een speciale dag 
aan voor u en uw werkgever samen. Een programma gericht op 
de rol van reservisten als werknemers van bedrijven.
 
Wij, als reserveofficieren, oud en jong, staan met een been in 
de krijgsmacht en met het andere in de burger maatschappij. 
Wij zijn daarom de uitgelezen groep om Defensie te steunen 
in het krijgen van een beter draagvlak.

nogmaals even uw uitdaging: 
Graag vraag ik aan elk lid en elke afdeling om ideeën te ont-
wikkelen op dit gebied. Help mee de doelstellingen van onze 
vereniging in te vullen. U vindt daarmee tegelijkertijd een ex-
tra invulling voor uw afdelingsactiviteiten. Laat u het hoofdbe-
stuur vooral weten welke draagvlak verbeterende activiteiten u 
onderneemt of wil gaan ondernemen. Het bestuur zal u hierbij 
zonodig ondersteunen en de goede ideeën delen met andere 
afdelingen. We zullen er ook aandacht aan besteden in de ko-
mende uitgaven van de Reserve Officier. 

TOT SLOT
Het verhogen van het draagvlak voor Defensie is uiteraard niet 
een exclusieve taak van de KVNRO. Wel kunnen we en willen 
we hieraan een substantiële bijdrage leveren. Net zoals andere 

Op 14 april traden lkol (R) Ruud van Rossem en lt (R) Ana Be-
lén Sanchez Prieto in het huwelijk. Een huwelijk tussen twee 
reserve-officieren komt toch al niet veel voor, maar deze ech-
telieden dienen ook nog in twee verschillende krijgsmachten. 
Ruud en Ana leerden elkaar dan ook kennen tijdens het CIOR 

militaire verenigingen dat kunnen en ook moeten doen. Maar 
de hoofdinspanning op dit gebied moet uiteraard door Defen-
sie zelf worden geleverd. Daar wordt hard aan gewerkt.

Nogmaals wil ik benadrukken dat ik van mening ben dat de 
krijgsmacht zich meer moet laten zien in de samenleving. Weer 
eens een uniform dragen op straat of in de trein, uit de kazer-
nes komen en mixen met de bevolking. Waarom niet eens een 
Pantserhouwitser of een Fennek met enkele militairen in ge-
vechtsuitrusting op een braderie, of - in overleg met de direc-
teur - op een schoolterrein? Dat vinden de leerlingen machtig 
interessant. Wordt het toch nog stoer dat “militair zijn”!

Helpt mee de jeugd nog meer kennis te laten maken met de 
krijgsmacht, want ook het aantrekken van personeel bij defensie 
zal de komende tijd steeds lastiger worden. Niet alleen door 
de aantrekkende arbeidsmarkt en de afnemende werkloosheid, 
maar ook hier draait alles vooral weer om draagvlak. 

In de volgende uitgave van de Reserve Officier zal ik opnieuw 
aandacht besteden aan dit onderwerp. Ik zal dan ondermeer 
een interessant interview plaatsen dat ik kort geleden had met 
een lid van de Tweede Kamer. 

Willem J. Verheijen
luitenant-kolonel van de Nationale Reserve 

HUweliJK OnDeR ciOR-vlaG
hET STRALEnDE bRuIDSPAAR OnDER DE InTERnATIOnALE SAbELwAchT!

Het stralende bruidspaar onder de internationale sabelwacht! (c) MLBfoto.nl

congres in Gent in 2005, waar Ruud 
op het goede moment aan de goede 
tafel ‘geschoven’ werd door zijn de-
legatiegenoten. Na een drukke per-
diode met veel vliegverkeer besloten 
zij samen verder te willen en traden 
in het huwelijk op het stadhuis van 
Breda. Na de huwelijksvoltrekking 
werden Ruud en Ana buiten opge-
wacht door een internationale sabel-
wacht van Spaanse, Nederlandse en 
Britse officieren. 

De echtelieden wonen nu in Prinsen-
beek én Madrid, zoveel mogelijk sa-
men uiteraard. Ana werkt in Madrid 
aan de universiteit en heeft als reser-
ve-officier een plaatsing bij de land-
machtstaf als Public Information Of-
ficer. Ruud werkt in Den Haag bij het 
ministerie van VROM en is daarnaast 
Hoofd Dienstploeg bij RMC Zuid. 

Wij wensen het echtpaar heel veel geluk in hun persoonlijke 
alliantie!

maj (R) Raymond Boissevain
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veRslaG OveR Het veReniGinGsJaaR 2006

  De samenstellinG van Het BestUUR na De 89e alGemene veRGaDeRinG is:

algemeen voorzitter: luitenant-kolonel Korps Nationale Reserve W.J.M. Verheijen

vice-voorzitter: kolonel der artillerie (R) ir. L.W.A. Vischer

algemeen secretaris: eerste luitenant (R) der artillerie jhr. drs. W.S.P.J. van der Does de Willebois

tweede secretaris:  kapitein (R) der infanterie M. baronesse Creutz.

Alg. penningmeester: luitenant-kolonel (R) van de logistiek ing. R. Lievestro

commissaris zeemacht: de luitenant-ter-zee eerste klasse (KMR) drs. G.J.S. Leuring

commissaris landmacht: vacant

commissaris luchtmacht: vacant

commissaris marechaussee: majoor (R) der koninklijke marechaussee drs G.J. Pellegrom

commissaris mgd:  luitenant-kolonel arts (R) J.J.F.M. de Man

commissaris cior: vacant

commissaris pr en werving: vacant

Op het secretariaat van de KVNRO zijn het afgelopen jaar rela-
tief veel opzeggingen binnengekomen waarbij als reden wordt 
opgegeven “teleurgesteld te zijn in Defensie”. Betreurenswaar-
dig voor onze vereniging doch wel begrijpelijk als je de be-
richtgeving van Defensie richting onze leden volgt. Deze is niet 
uitnodigend om nog langer als bijvoorbeeld “ambassadeur” op 
te treden. Dat onze relatie met Defensie moet worden herzien 
is binnen de vereniging al geruime tijd een heftig bediscussi-
eerd onderwerp. In alle verslagen van het afgelopen jaar was dit 
wel het onderwerp wat ons het meeste heeft beziggehouden … 
en terecht. Opmerkelijk is dat er op het secretariaat nog steeds 
een ongelooflijke hoeveelheid post binnenkomt van verenigin-
gen, gezelschappen, stichtingen en belangengroepen die aller-
lei bladen uitgeven of evenementen organiseren alsof Defensie 
niet verandert. Je kan er werkelijk een dagtaak aan hebben om 
alle uitnodigingen te accepteren en de toegezonden informa-
tie te lezen. Die berg post en die activiteiten worden direct of 
indirect voor een groot gedeelte betaald door Defensie. Dat 
Defensie daar eens het mes in zal zetten is vrij voorspelbaar. 
Wat ons steekt is de wijze waarop de kaasschaafmethode wordt 
gehanteerd. Zonder enig zichtbaar beleid wordt alles gekort. 
Uiteindelijk zal dit demotiverend werken voor hen die zich nu 
enthousiast met Defensie bezighouden. Defensie demotiveert 
langzaam haar ambassadeurs. 

ALGEMEEn
Eind 2006 bedroeg het aantal leden 1396. Het aantal uitschrijvin-
gen in 2006 bedroeg 105. Dit betekent een stijging ten opzichte 
van 2005. In 2006 zijn er 25 nieuwe leden ingeschreven.

Het bestuur van de vereniging heeft in het verenigingsjaar zeven 
maal vergaderd op het algemeen secretariaat te ‘s-Gravenhage 
in de samenstelling als hoofdbestuur. Het algemeen bestuur 
heeft vijf maal vergaderd in de Bernhardkazerne te Amersfoort.

De afdeling Leeuwarden heeft de 89e algemene vergadering 
georganiseerd op zaterdag 20 mei 2006 op de Vliegbasis Leeu-
warden. Aftredend in deze vergadering waren de voorzitter 
luitenant-kolonel (R) der artillerie ir. R.P. Peters, de algemeen 
penningmeester majoor (R) der infanterie R. Cohen, de tweede 
secretaris kapitein (R) der infanterie M. baronesse Creutz en de 
commissaris MGD kolonel-arts dr H. Sikkens. Benoemd wer-
den tot voorzitter de luitenant-kolonel Korps Nationale Reserve 

W.J.M. Verheijen, tot algemeen penningmeester de luitenant-ko-
lonel (R) van de logistiek ing. R. Lievestro, tot tweede secretaris 
de kapitein (R) der infanterie M. baronesse Creutz en tot com-
missaris MGD de luitenant-kolonel arts (R) J.J.F.M. de Man.

Tijdens de algemene vergadering werd er geen decharge ver-
leend over het gevoerde financiële beleid wegens het niet vol-
ledig op orde zijn van de financiële stukken. Daarom werd 
er op 20 november 2006 in de Bernhard Kazerne te Amers-
foort een buitengewone algemene vergadering georganiseerd 
alwaar het bestuur decharge werd verleend voor het gevoerde 
financiële beleid.

Het algemeen secretariaat van de vereniging werd in het ver-
slagjaar bemand door de luitenant-ter-zee eerste klasse der ko-
ninklijke marine reserve drs. G.J.S Leuring in zijn functie van 
chef de bureau. De ledenadministratie en het daaraan verbon-
den gedeelte van de financiële administratie werd verzorgd 
door kapitein der genie b.d. ing. A.A.P. Eekels.

In NRFK verband werden vier vergaderingen gehouden waar-
van drie als bestuur en een als algemene vergadering. De vol-
gende KVNRO-vertegenwoordigers bekleedden binnen de 
NRFK de volgende functies:

Vice-voorzitter 
luitenant-kolonel Korps Nationale Reserve W.J.M. Verheijen

penningmeester 
luitenant-kolonel (R) van de logistiek ing. R. Lievestro 

lid 
maj (R) der Koninklijke Marechaussee drs.G.J. Pellegrom

VEREnIGInGSOnDERSchEIDInGEn
In de algemene vergadering ontving de luitenant kolonel der ar-
tillerie ir R.P. Peters het Kruis van Verdiensten der KVNRO. Het 
kruis van Verdiensten werd in 2006 tevens uitgereikt aan kolo-
nel-arts dr O.C.K.M. Penn. De majoor der infanterie mevrouw 
J.C. Vinckemöller-Oostdam ontving de Erepenning in zilver der 
KVNRO.  Aan de adjudant onderofficier der koninklijke mare-
chaussee P. van Erk werd de Erepenning in brons uitgereikt. De 
Daan Hogenbirkprijs van de voorzitter werd niet uitgereikt.
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KOnInKLIjKE MARInE
De ontwikkelingen die zich binnen de reservisten van de Ko-
ninklijke Marine in 2005 aandienden hebben zich in het af-
gelopen jaar duidelijk doorgezet. Kernpunten hierin zijn: een 
verdere integratie tussen de reservisten van het Korps Mariniers 
en zij die dienen op de vloot en een toename van activiteiten 
c.q. operationele inzet. De verdere uitbreiding van de opera-
tionele inzet heeft aangetoond dat rekrutering voor de nabije 
toekomst prioriteit nummer één moet zijn. In dit kader is door 
het supportteam Public Relations voor de Zeeverkeersorganisa-
tie een wervingsfolder samengesteld (zie hiervoor http://www.
marine.nl/reservisten/zeeverkeersorganisatie/ ) met het doel 
deze in de loop van 2007 te verspreiden o.a. via de periodie-
ken van de reservistenorganisaties. Belangrijk is te noemen dat 
de organisatie openstaat (*) voor diegenen die gediend hebben 
bij welk krijgsmachtdeel dan ook daarna aantoonbaar civiele 
expertise hebben opgebouwd in de maritieme wereld. 

(*) rekening houdend met criteria die aan actief reservisten gesteld 
worden o.a. met betrekking tot leeftijd en fysieke gesteldheid

Buiten de beschreven activiteiten zijn in 2006 reservisten bin-
nen de KM wederom ingezet tijdens NATO/PfP oefeningen, 
als Naval Liaison Officieren bij militaire transporten over zee 
en als liaison officieren bij bezoek van buitenlandse (marine) 
schepen aan Nederlandse havens. 

Binnen de reservisten van de Koninklijke Marine zijn diver-
se zogenaamde supportteams actief op het gebied van pu-
blic relations, communicatie, doctrines en onderwijs. Ikzelf 
mocht afgelopen jaar voorzitter zijn van de werkgroep public 
relations en lid zijn van het onderwijsteam. Rapportage van 
genoemde comités vindt plaats via de marine website en/of 
tijdens de zogenaamde jaarlijkse Themadag en Convoy Com-
modore Conference.

Een positieve ontwikkeling is dat het Bureau Reservisten van de 
Koninklijke Marine, dat de administratieve zaken met betrekking 
tot oproepen en uitzendingen regelt, vanwege de toegenomen 
werkdruk dit jaar uitgebreid werd met een extra medewerker!

LTZ1 KMR drs G.J.S. Leuring
commissaris zeemacht

KOnInKLIjKE LAnDMAchT/ 
KOnInKLIjKE LuchTMAchT
Bij het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) waren de acti-
viteiten op het gebied van de reservisten was in het afgelopen 
jaar aardig in beweging.

Bij CLAS is een voor reservisten nieuwe afdeling opgericht, de 
“Afdeling Reservisten Aangelegenheden” (ARA). Het is een staf 
afdeling, onder leiding van een kolonel, direct rapporterend 
aan de Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS).

Deze afdeling bereidt namens de C-LAS het beleid aangaande re-
servisten voor, maar is ook belast met uitvoering van dat beleid.

Gezien het feit dat de Landmacht veruit de meeste reservis-
ten heeft van alle operationele commando’s (voorheen krijgs-
machtdelen genoemd), verricht de ARA nu ook de functie van 
“single service management” voor reservisten, hetgeen zoveel 
betekent dat de ARA nu ook het beleid en een deel van de uit-
voering doet voor reservisten-aangelegenheden die alle krijgs-
machtdelen aangaan.

Door de commissaris KL van de vereniging is daarom in het 
afgelopen jaar zeer frequent contact onderhouden met zowel 
de IRP-KL (plaatsvervangend C-LAS) alsook met het hoofd van 
de Afdeling Reservisten Aangelegenheden. Enkele zaken die 
plaatsvonden in de betrokken periode waren vooral reorga-
nisaties. Als uitvoering van het reservistenbeleid, vastgesteld 
door de Tweede Kamer in 2005, zijn de verdere aanpassingen 
gemaakt in het reservisten bestand. Het kwam erop neer dat 
slechts die reserveofficieren voor wie in de nieuwe organisatie 
nog een functie aanwezig was konden aanblijven; de anderen 
zouden uit het bestand moeten afvloeien.

Krijgsmachtbreed betekende dat dat ongeveer 40.000 reservis-
ten, waaronder veel reserveofficieren, een enquête kregen toe-
gestuurd, waarin zij konden aangeven of zij nog beschikbaar 
wilden zijn voor een toekomstige functie, en of zij dat wilden 
zijn als RMT (Reservist Militaire Taken) of als RSD (Reservist 
Speciale Deskundigheid). Dit laatste onderscheid is afkomstig 
uit het eerder genoemde reservistenbeleid van 2005. 

Als gevolg van het grote aantal “koude oorlog”-reservisten was 
het aantal reserveofficieren dat zich beschikbaar stelde groter 
dan het aantal functies. Vooral ook op aandringen van onze 
vereniging, heeft de staatssecretaris besloten om het surplus 
van beschikbare en zich bereid verklarende reservisten voorlo-
pig nog niet te ontslaan. Degenen die op de enquête reageer-
den met het antwoord niet meer beschikbaar te zijn, werden 
onder dankzegging ontheven en aan hen werd het speciaal 
hiervoor geschreven boekwerk “Op herhaling” toegezonden.

Binnen het kader van de reorganisaties werd door de C-LAS 
een Nota uitgegeven waarin werd bepaald dat alle reservis-
ten “Militaire Taken” (RMT), zouden worden ingedeeld bij het 
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Korps Nationale Reserve.  Dit hield in dat reserveofficieren die 
een functie hadden of kregen die hoofdzakelijk te maken had 
met Nationale Taken (derde hoofdtaak van de Krijgsmacht) 
overgeplaatst zouden gaan worden van hun oorspronkelijke 
wapen of dienstvak naar de Nationale Reserve.

De herindeling heeft veel kwaad bloed gezet bij de betrokken 
reserveofficieren. Immers jarenlang werd de sterke betrokken-
heid bij eigen wapen of dienstvak door de landmacht gesti-
muleerd en soms zelfs afgedwongen. De betrokken reserveof-
ficieren voelden zich derhalve door het hoogste niveau in de 
steek gelaten. Door de vereniging is hierover veelvuldig over-
leg gevoerd met de IRP-KL en de C-LAS, hetgeen resulteerde 
in een overgangsregeling. Deze overgangsregeling was echter 
uiteindelijk wat te smal, waardoor toch nog een aantal reser-
veofficieren buiten de boot viel, en sommigen zelfs beroeps-
procedures aangingen; zij werden daarbij zo veel mogelijk 
ondersteund door de vereniging.

Inmiddels werden sollicitatieprocedures gestart voor het invul-
len van de nieuwe functies. Hierbij werd waar mogelijk gebruik 
gemaakt van reserveofficieren op functies die zouden komen 
te vervallen, en van reserveofficieren uit het eerder genoemde 
“koude oorlog”-bestand. Veel reserveofficieren vonden func-
ties in de nieuwe organisatie voor nationale veiligheid: bij de 
Regionaal Militaire Commando’s werden reserveofficieren ge-
plaatst in de nieuwe “actiecentra” (voorheen opsroom) en als 
officieren-veiligheidsregio geplaatst bij alle civiele veiligheids-
regio’s van Nederland. Deze organisatie is de uitvoering van 
de Civiel Militaire Bestuursafspraken die gemaakt zijn op inter-
departementaal niveau over de nationale veiligheid.

Daarnaast werd binnen de Landmacht een begin gemaakt 
met de oprichting van een CIMIC eenheid. Deze eenheid, ter 
grootte van een bataljon, zal nooit als geheel optreden. Het 
bestaat namelijk uit Reservisten met Speciale Deskundigheid 
(RSD). Het zijn meest wetenschappers en gespecialiseerde 
deskundigen op zeer uiteenlopende vakgebieden, van Ge-
drags-wetenschappers tot Waterbouwkundigen, en van Ban-
kiers/Ondernemers tot Veterinaire wetenschappers. Zij zullen 
– meest individueel – worden ingezet in operaties, zowel in 
als buiten Nederland, waar een specialistische deskundigheid 
benodigd is die in de Krijgsmacht zelf niet voorhanden is. De 
uiteindelijke oprichting van de CIMIC eenheid zal medio 2007 
beslag vinden, maar inmiddels zijn al wel RSD’ers ingezet, on-
der meer tijdens operaties in Afghanistan. Deze CIMIC een-
heid wordt gevuld door personeel van alle krijgsmachtdelen 
(nu dus Operationele Commando’s geheten), en kan dus bin-
nen het huidige Defensie jargon “paars” genoemd worden.

Bij het Commando Luchtstrijdkrachten zijn in het afgelopen 
jaar nauwelijks activiteiten geweest die een ingrijpende in-
vloed hadden of verenigingsactiviteit vereisten. Regelmatig is 
er contact geweest met de IRP-KLu en met de leiding van de 
reservisten organisatie van de Luchtmacht. Zoals hierboven be-
schreven, treedt de ARA van het commando landstrijdkrachten 
op als “single service management”, en derhalve is het meeste 
dat hierboven en hierna is beschreven vaak ook van toepassing 
op de reservisten van de Luchtmacht.

Gezien de rationalisatie van het personeelsbestand van de 
Krijgsmacht zoals dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, 
is er geen personeel meer “boven de sterkte”, en zal bij krapte 
in aantallen of deskundigheid steeds vaker een beroep moeten 
worden gedaan op de reservisten. 

Daarnaast is door het aantrekken van de economie, het gro-
tere aanbod van beschikbare banen en de sterk verminderde 
werkloosheid een krapte ontstaan op de arbeidsmarkt die er 
toe leidt dat het voor defensie niet eenvoudig is om gespecia-
liseerd personeel te krijgen op basis van het huidige beloning-
systeem. Ook om die reden zal defensie in de komende jaren 
steeds vaker een beroep moeten doen op de reservisten.

De reservisten zullen daarom steeds belangrijker worden voor 
defensie en de verwachting is ook dat het reservisten-bestand 
in de toekomst weer langzaam zal moeten gaan stijgen.

Een belangrijk punt van aandacht voor de komende jaren zal 
daarom het thema van “employer support” zijn. Immers alleen 
indien de werkgevers van de reservisten de krijgsmacht een warm 
hart toedragen, zullen zij de reservisten gemakkelijker steunen om 
tijd vrij te krijgen om de functies te kunnen uitoefenen.

Een ander belangrijk thema voor de komende tijd is het on-
derwerp van nazorg voor reservisten die uitgezonden zijn ge-
weest naar oorlogsgebieden. Hier bestaat nog een achterstand 
met het beroepspersoneel, die moet worden weggewerkt. Ten-
slotte zullen we met alle aandacht kijken en zonodig activitei-
ten ontplooien rond het in 2007 uit te komen wetsvoorstel tot 
wijziging van de Militaire Ambtenaren Wet en het gelijktijdig 
opheffen van de Wet op het Reserve Personeel van de Krijgs-
macht. Onze vereniging zal deze ontwikkelingen nauwlettend 
volgen en onze inbreng zeker stellen.

W.J.M. Verheijen
luitenant-kolonel van de Nationale Reserve

waarnemend commissaris landmacht
waarnemend commissaris luchtmacht

KOnInKLIjKE MAREchAuSSEE
Binnen de KMar blijft het reservistengebeuren in beweging. 
Reservisten kunnen regelmatig schieten via het Reservisten 
Schietteam KMar, om hun schietvaardigheid op peil te hou-
den. Daarnaast is voor alle reservisten verplicht gesteld om 3 
x per jaar een trainingsdag bij te wonen voor pistoolschieten 
volgens de KMar-normen en een Fysieke Evaluatie Test (FET). 

Aanpassing in het beleid afgelopen jaar resulteert in het feit, 
dat een aantal reservisten op korte termijn zal worden inge-
deeld op executieve functies; deze reservisten moeten ook 
jaarlijks voldoen aan de Integrale Beroeps-vaardigheden Trai-
ning (IBT).Voor diegenen die niet in de executieve dienst een 
plaats krijgen, blijft actieve participatie als civiel specialist voor 
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de KMar-organisatie gewenst. Een groot aantal reservisten heeft 
het afgelopen jaar hiervan gebruik gemaakt. Zelf heb ik afgelo-
pen jaar deel uitgemaakt van het beleidsontwikkelingsteam Ma-
nagement Development KMar. Daarin konden we een actieve 
bijdrage leveren bij de totstandkoming van het Beleidsplan MD, 
dat inmiddels door de Marechausseeraad is goedgekeurd. 

Een aantal reservisten maakt deel uit van de Klankbordgroep 
KMar. Het beleid voor wat betreft de betrokkenheid als reser-
vist is dus stevig aangescherpt. Actief blijven garandeert be-
trokkenheid en inzet. Goede ontwikkelingen.

drs.G.J. Pellegrom 
maj (R) der Koninklijke Marechaussee 

commissaris marechaussee

MILITAIR GEnEESKunDIGE DIEnSTEn
Het jaar 2006 heeft zich op medisch gebied binnen de KVNRO 
laten kennen als een overgangsjaar. Het ziet er naar uit dat het 
daarmee geen uitzondering zal blijven. Op (nog altijd een beetje) 
‘ons’ inmiddels defensiebreed uitgegroeide najaarssymposium 
zei staatssecretaris Van der Knaap –zelf door zijn lidmaatschap 
van de kabinetten Balkenende 2, 3 en 4 een toonbeeld van vast-
beraden standvastigheid – het onomwonden: voortdurende ver-
andering is het kenmerk van een slagvaardige organisatie. Indien 
de krijgsmacht iets zal moeten zijn in de nabije toekomst dan is 
het slagvaardig, vandaar het parool van de staatssecretaris: (vrij 

vertaald) wees paraat en wees veranderbaar. Dit betoog liet hij 
voorafgaan door een college waarden en normen (let wel: niet 
andersom) dat zeer goed aansloot bij het thema van dit jaar: 
“Heel menselijk”: over ethiek en het militair-medisch gebeuren. 
Het symposium bleek een waarlijk hoogtepunt van het jaar met 
grote persoonlijke betrokkenheid van inleiders en deelnemers 
van alle beroepen, rangen en kleuren (waarbij camo toch wel 
overheerste). Een groot succes.

De 17e november 2006 was niet allen een hoogtepunt, maar 
had voor de medische geleding binnen de KVNRO vooral een 
ambivalent karakter: wij moesten op een bijzondere ledenver-
gadering en tijdens de borrel na de conferentie afscheid ne-
men van onze voorzitter, de kolonel-arts dr. O.C.K.M. Penn. 
Hoewel zijn statutaire houdbaarheidsdatum reeds geruime tijd 
was verstreken heeft Olaf Penn als (de laatste tijd daardoor for-
meel waarnemend) voorzitter een onuitwisbaar stempel op de 
Kring Mathijsen gedrukt. Bij de jaarlijkse lintjesregen was deze 
eminente cardiochirurg en oud-hoogleraar al de eer te beurt 
gevallen, door Hare Majesteit te worden benoemd tot Ridder 
in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tijdens een receptie na 
het najaarssymposium heeft de voorzitter van de KNVRO, de 
lkol(R) W.J.M. Verheijen, Olaf Penn begiftigd met de versier-
selen, behorend bij het erelidmaatschap van de KVNRO. Ver-
volgens bleek dat de leider van de Duitse delegatie niet achter 
kon blijven: vanwege zijn onmiskenbare verdiensten voor de 
Duits - Nederlandse samenwerking op militair-medisch gebied 
werd de Kol. Penn begiftigd met de Silberne Ehrennadel van 
verdienste van de Duitse zustervereniging.

Een belangrijk raakvlak van KNVRO en Kring Mathijsen is ge-
vestigd te Brussel. Tussen de CIOR en de CIOMR bestaan vele 
formele en informele contacten. Ook dit jaar hebben deze 
organisaties kunnen profiteren van de niet aflatende werk-
kracht van twee van onze leden, te weten (marine) overste Stef 
Stienstra en de (landmacht) kolonel Walter Henny.

Het bestuur van de Kring wisselt nog op meer punten. Wij 
hadden het genoegen de LTZ2OC-arts Madeleine Bolsius te 
kunnen verwelkomen als secretaris-buitenland. Gelet op zit-
tingstermijnen zullen in 2007 nog een aantal functies in het 
bestuur verschuiven.

Het bestuur van de Kring heeft zich voorgenomen, de contac-
ten met de KVNRO te intensiveren, zeker nu het bestuur in on-
dergetekende ‘een meneer uit Den Haag’ heeft afgevaardigd. 
Beleidsvoornemens liggen zoals ook in de voorafgaande jaren 
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vooral op het terrein van de professionalisering van de reservis-
ten, belast met individuele gezondheidszorg, waarbij rechtspo-
sitionele aspecten echter niet zullen worden veronachtzaamd.

drs. J.J.F.M. de Man
luitenant-kolonel arts (R) 

commissaris geneeskundige dienst

PR En wERVInG
De commissie PR en werving bestaat formeel uit een bestuurslid 
en een tweetal subcommissies: een commissie die zich speci-
fiek inzet om de KVNRO structureel op de kaart te zetten en 
nieuwe leden te werven en de redactiecommissie voor ons ver-
enigingsorgaan “De Reserve Officier”. De commissaris PR en 
werving is voorzitter van beide commissies. In de loop van het 
verslagjaar is majoor (R) Raymond Boissevain teruggetreden als 
bestuurslid, na een periode van ruim 9 jaar in het bestuur en na 
ruim een jaar van oproepen voor een opvolger. Helaas heeft 
niemand zich gemeld, zodat gesteld kan worden dat de leden 
in gezamenlijkheid hebben besloten dat kan worden volstaan 
met een vacature. De commissie PR en werving telde al eerder 
geen leden meer. Verder is uit de redactiecommissie majoor (R) 
Jos Vinckemöller-Oostdam teruggetreden, ook na het jarenlang 
leveren van een zeer gewaardeerde bijdrage aan de redactie. 
Verder is tot onze spijt de eerste luitenant E. Goedhart overle-
den. Namens de vereniging dank ik alle drie de collega’s voor 
hun grote bijdrage aan het functioneren van de KVNRO.

Sinds november 2006 is ter versterking van de redactie majoor 
(R) Marc Daverveldt aangetreden. Samen met kapitein-luite-
nant ter zee (KMR) Stef Stienstra vormt hij de huidige redactie 
van De Reserve Officier. Door deze personeelswisselingen en 
de daaruit voortvloeiende kwantitatieve onderbezetting is er in 
2006 slechts driemaal een RO verschenen, terwijl de doelstel-
ling zes per jaar is. Zolang er echter geen versterking voor de 
redactie komt, zal het streefaantal zeker niet gehaald worden.

De laatste RO van 2006 kenmerkte zich door nogal wat slor-
digheden. Dit was een direct gevolg van de vele wisselingen 
en werd versterkt door het feit dat ook in de loop van 2006 is 
besloten om gebruik te maken van een nieuw grafisch dienst-
verleningsbedrijf. Er kon dus niet op de automatische piloot 
gewerkt worden en alle begin bleek moeilijk. Toch is de redac-
tie van mening dat de weg omhoog weer gevonden is. Deze 
beweging kan ernstig versneld worden indien de redactie weer 
voltallig wordt en daarnaast de bestuursvacature voor commis-
saris PR en werving op adequate wijze door een enthousiaste 
collega wordt ingevuld.

M.C.J.B. Daverveldt
maj (R) der infanterie 

waarnemend commissaris pr en werving

cIOR/cIOMR
Algemeen
CIOR bestaat uit een Council (maximaal 2 vertegenwoordi-
gers per land) en 5 committees met elk maximaal 1 vertegen-
woordiger per land (DEFSEC, CIMIC, Public Affairs, LEGAL en 
MILCOMP) en daarnaast nog 4 committees met een zodanig 
beperkt aantal leden (5 of 9) dat niet ieder land daarin is ver-
tegenwoordigd (Language Academy, PfP, Seminar en YROW). 
Nederland (eigenlijk de KVNRO) heeft in dit laatste committee 
geen vertegenwoordiger, wel leverden wij bij aanvang van het 

jaar 2006 een voorzitter van een “groot” committee: lkol(R) 
Ruud van Ooij als voorzitter van DEFSEC (tot en met het Zo-
mercongres van 2006).

Samenstelling deelname nederlandse cIOR team:
De Nederlandse afvaardiging bestaat uit:

•  2 deelnemers Council: Vice-President en Assitant Se-
cretary General,

•  5 deelnemers voor de committees als hierboven om-
schreven

•  2 deelnemers van de CIO(M)R, de medische zusterver-
eniging van de CIOR.

De Wintermeeting vond als gebruikelijk plaats in februari op 
het NAVO-hoofdkwartier te Brussel. Jammer was dat NRFC 
niet met CIOR en CIOMR bijeenkwam in Brussel. Deze or-
ganisatie had besloten om weliswaar gelijktijdig, maar ergens 
anders te gaan vergaderen, namelijk in Norfolk (VA). Hierdoor 
was er geen gelegenheid om met de beroepscollega’s  van ge-
dachten te wisselen, hetgeen altijd een van de aangename bij-
komstigheden is van de CIO(M)R-bijeenkomsten.

Bij de Wintermeeting van CIOR waren 26 landen (21 leden en 
5 geassocieerden (*)) aanwezig.
Gepresenteerd werden:

•  de EU-Battlegroups, een uitvloeisel van ESDP (Europe-
an Security and Defence Policy).

•  het rapport ”Legal status of Reserves” , een studie van 
NRFC en de CIOR-Legal Commission.

•  het rapport “To win the war and the peace”, een studie 
van NRFC en de CIOR-CIMIC-Commission.

•  een verslag van ieder CIOR-Committee over de werk-
zaamheden in de afgelopen periode.

Gediscussieerd werd over:
•  een nieuwe wijze van contributievaststelling 
 (nog niet besloten)
•  toekomstige zomercongressen 
 (2007 Riga/Letland; 2008 Istanbul/Turkije)
•  toekomstige Presidentschappen 
 (06-08 Canada; 08-10 Nederland)
•  wijzigingen in de regels voor de Militaire Competitie
•  verkiezingen van voorzitters en secretarissen van CIOR-

Committees

het zomercongres vond plaats in juni te Viterbo (Italië) en 
dit zal niet de geschiedenis ingaan als het meest geslaagde 
CIOR-congres ooit. De Italiaanse organisatie was chaotisch, 
met name de transporten. Sommigen hadden daar meer last 
van dan anderen: mensen werden niet of met veel vertraging 
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CIOR Symposium (Major General (US) Donna Barbish en ikzelf tijdens het 
symposium in Viterbo)

afgehaald van de vliegvelden bij Rome (ongeveer 100 km 
van Viterbo). Daarnaast was het niet geheel duidelijk hoe het 
transport in Viterbo van de hotels naar de congreslocatie en 
weer terug was geregeld. Daarbij kwam nog de – vals geble-
ken – beschuldiging dat de deelnemers alle vlaggen gestolen 
zouden hebben. Dit alles zorgde voor een gespannen sfeer 
tussen congresorganisatie en de Council.

De Congreslocatie was verder prima: de school voor de on-
derofficieren van de Italiaanse landmacht beschikte over ver-
gaderzalen en een auditorium. Ook was het voor het eerst 
sinds vele jaren dat de deelnemers aan de Militaire Competitie 
zo dichtbij het congres bivakkeerden, namelijk op de school. 
Zeer betreurenswaardig is het dan dat er geen tijd kon worden 
vrijgemaakt voor een bezoek aan deze competitie.

Wel positief was dat de NRFC nu wel gelijktijdig met ons in 
Viterbo aanwezig was. Met de Nederlandse vertegenwoordi-
gers genm Bertholee (DAOG) en lkol van Eijsden kon daarom 
zowel formeel als informeel contact worden gelegd.

Een hoogtepunt voor de Nederlandse delegatie was wel het 
bezoek van de ambassadeur en de Defensie-attaché. In een 
zeer informeel gebeuren konden wij (tezamen met de collegae 
van de NRFC en CIOMR) ons aangenaam onderhouden met 
mr. E. Jacobs en kol F. van Weverwijk. Beide personen ontvin-
gen van de KVNRO een schildje en een stropdas.

Symposium “Reserves and homeland Defence”
Inhoudelijk was HET hoogtepunt het symposium, georgani-
seerd door de commissie DEFSEC. Als congresdirecteur trad 
op onze collega maj(R) Ruud van Rossem.

De vraag naar militaire ondersteuning bij rampenbestrijding en ter-
roristische aanslagen groeit. Dit vraagt om nieuwe manieren om de 
militaire bijdrage aan binnenlandse operaties vorm te geven. Tij-
dens het symposium in Viterbo deelden internationale experts de 
mening dat reservisten daarin een cruciale rol dienen te spelen.

Het symposium vond op 6 juli plaats in de sfeervolle ambi-
ance van het Teatro Communale in Viterbo. Aanwezig waren 
meer dan 200 vertegenwoordigers uit 29 landen (20 leden, 8 
geassocieerden (*) en 1 gast). In totaal 17 experts, onderzoe-
kers, militaire en civiele autoriteiten verkenden nieuwe per-
spectieven op militaire ondersteuning bij rampenbestrijding en 
het omgaan met terroristische aanslagen in de vorm van twee 
keynote speeches en 3 paneldiscussies. De inleiding werd ver-
zorgd door Gen. Henault.  (Voorzitter van het Militaire Com-
mittee van de NAVO, en daarmee de hoogste militair binnen 

de NAVO) De resultaten van het symposium worden beschik-
baar gesteld via de CIOR website: www.cior.net .  

Veel aandacht ging uit naar de toekomst van ‘homeland de-
fence’. Door een groot deel van de sprekers werd een ver-
schuiving van focus verwacht en aanbevolen. Een verschui-
ving van voornamelijk ‘consequence management’ naar een 
meer anticiperend en preventief optreden bij bedreigingen 
van het eigen land. Een belangrijkere rol voor reservisten in 
binnenlandse operaties werd gezien als een natuurlijk gevolg 
van deze verandering in focus. Redenen om aan reservisten te 
denken zijn hun kosteneffectiviteit, lokale kennis en specifieke 
civiele bekwaamheden die niet altijd beschikbaar zijn in de 
actief dienende component. Alle sprekers, ongeacht of zij van-
uit de defensieorganisatie, universiteiten of andere achtergron-
den kwamen, gaven aan dat zij een groeiende behoefte aan en 
gebruik van reservisten verwachten in de toekomst.

De commandant van het Allied Joint Force Command in Bruns-
sum, Nederland, General Gerhard W. Back, sloot de dag af 
met de duidelijke boodschap dat zonder reservisten zowel ho-
meland defence als peace support operaties onmogelijk zijn. 

Belangrijk is dat de interne financiering van CIOR opnieuw is 
vastgesteld. Unaniem werd het voorstel, gezamenlijk gedaan 
door de aftredende Duitse en de opvolgende Canadese CIOR-
president, aanvaard. Door de nieuwe wijze van contributievast-
stelling zal het voorzitterschap eerder over de financiën kunnen 
beschikken, want de procedure is sterk vereenvoudigd. Daar-
naast is er een begroting waarin duidelijk wordt gesteld wat er 
betaald wordt van de contributie-opbrengsten. Eigen kosten van 
het voorzitterschap kunnen niet zo maar uit de CIOR-opbrengs-
ten worden betaald. Deze scheiding van kosten (CIOR-op-
brengsten worden alleen gebruikt voor CIOR-projecten; voor-
zitterschapskosten dienen door het land dat het voorzitterschap 
bekleedt te worden opgebracht) is van belang voor Nederland, 
omdat de KVNRO na de Canadezen in juli 2008 het voorzitter-
schap op zich zal nemen. Het al jaren levende probleem van 
onduidelijke financiering is nu, voor ons juist op tijd, opgelost.

Opmerkelijk was nog het diplomatieke incident waarmee het 
congres sloot: De tolken waren (door de NAVO) ingehuurd 
tot en met zaterdagochtend. De afsluitende “General Coun-
cil” op zaterdagmiddag vond derhalve grotendeels in het En-
gels plaats. Uit protest verliet de Franse delegatie daarom de 
zaal. Het verzoek van de Duitse president om toch aanwezig 
te blijven, terwijl het protest duidelijk in de notulen zou wor-
den opgenomen, kon de Fransen niet overtuigen. De Belgische 
vertegenwoordiger diende daarop (in het Frans !) een motie 
van afkeuring in, hetgeen voor enige hilariteit zorgde.

Het nieuwe Canadese Voorzitterschap bestaat uit een groot 
aantal jonge mensen. President Capt(N) Carman McNary stel-
de dat CIOR een ideale leerschool is voor militairen. Hier kan 
in veilige omgeving het functioneren in internationale eenhe-
den worden geoefend. Dit argument overtuigde het Canadese 
MinDef om juist jonge mensen in het Presidentiële team te 
benoemen. Na deze ervaring zullen deze militairen zo in een 
multinationaal hoofdkwartier kunnen functioneren.

wisselingen samenstelling cIOR-nL team:
In mei werd lkol Willem Verheijen door de KVNRO aangesteld als 
voorzitter van het NL-CIOR team, en daarmee opvolger van lkol 
Rob Peters. Tijdens het zomercongres is lkol Willem Verheijen of-
ficieel aangesteld als de Nederlandse Vice-President CIOR.
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Na het zomercongres heeft lkol(R) Ruud van Ooij de functie van 
Assistant Secretary- General tevens secretaris CIOR-werkgroep 
overgenomen van lkol(R) Arthur Bolder. Deze laatste vervult 
nu de functie van Liaison-officier tussen het huidige Canadese 
CIOR-presidency en het opvolgende Nederlandse Presidency.

Verslagen en rapporten van alle commissies van CIOR zullen 
verschijnen op de eigen webpagina van CIOR:  www.cior.net
Hetzelfde geldt voor de medische tak, CIOMR, zij het dat deze 
organisatie een eigen website beheert: www.ciomr.org

Voor verslagen en rapporten die niet in de RO worden gepubli-
ceerd wordt u daarom verwezen naar bovenstaande webpagina’s.

Tot slot nog een link: 
http://www.nato.int/shape/community/raa/indexinfo.htm
Via deze link wordt af en toe (2 à 4 keer per jaar) een bulletin 
gepubliceerd voor en over reservisten binnen de NATO.
(*)  Leden van CIOR zijn de verenigingen van reserve-officieren cq re-

servisten afkomstig uit NAVO-lidstaten. Geassocieerden zijn dezelf-
de verenigingen, maar dan afkomstig uit landen die met de NAVO 
samenwerken in het PfP-programma (Partnership for Peace).

R.A. van Ooij
luitenant-kolonel (R) van de Verbindingsdienst 

secretaris CIOR-Werkgroep

cIOR MILITAIRE cOMPETITIE
Het afgelopen jaar was een goed jaar voor de hele CIOR Milcomp 
equipe. Zoals altijd werden de maandelijkse trainingen georgani-
seerd om  vaardigheden te onderhouden en om de progressie 
te kunnen meten. Deze trainingen vinden plaats op en rond de 
RvS kazerne te Oirschot en worden bezocht door alle atleten. 
De trainingen in het voorjaar staan altijd vooral in het teken van 
voorbereiding op het WK dat dit jaar in Italië plaats had.

Er was een goede afvaardiging naar dit WK. De afvaardiging 
bestond uit 4 teams en twee reserves. De eindresultaten op het 
WK waren binnen de gestelde eisen, maar duidelijk beneden 
de gekoesterde verwachtingen. De resultaten op de afzonder-
lijke onderdelen waren echter goed, met een eerste plek bij 
het zwemmen en een tweede plek op de hiba. In het najaar 
zijn ondanks de onzekerheid door de wijzigingen in de facili-
teiten voor reservepersoneel de trainingen weer enthousiast 
opgepakt. Inmiddels zijn de eerste stappen weer gezet voor 
een goede prestatie in Riga.
Al met al kijken we terug op een sportief interessant jaar.

ir. C.J.G.M. Versteegden
kapitein (R) der infanterie 

CIOR MilComp

SchIETAAnGELEGEnhEDEn
Alle schietactiviteiten van de KVNRO en de AVRM zijn ge-
bundeld binnen het samenwerkingsverband NRFK. Dit betrof 
de regionale schietbijeenkomsten, de landelijke trainingen in 
Harskamp, de uitzending van schietteams naar enkele buiten-
landse competities en de internationale schietwedstrijd NISC.

In elk van de drie RMC-regio’s konden de belangstellende 
NRFK-reservisten gemiddeld negen keer hun schietvaardighe-
den onderhouden. In de regio RMC-zuid op de schietbanen van 
Ossendrecht en Oirschot, in de regio RMC-west op de schiet-

banen in Crailo en Soestdijk en in de regio RMC-noord op de 
schietbanen Witten en Arnhemse Heide of Heumensoord.

Aandachtspunten waren onder meer: beschikbaarheid van 
wapens en munitie, vervoer van wapens en munitie, wapen-
onderhoud, de kosten van faciliteiten, de aankondiging van de 
activiteiten in de verenigingsbladen en het per 2007 in te voe-
ren schiethuis-systeem.

Alle activiteiten van de Landelijke Schiet Commissie (LSC) van 
de KVNRO werden in NRFK-samenwerkingsverband uitge-
voerd door de NRFK-Reservisten Schiet Commissie (RSC).

De Reservisten Schiet commissie bestond eind 2006 uit:

kol  G. Lettinga voorzitter KVNRO
maj W.F. Roelink secretaris AVRM
maj G. van Eijk penningmeester KVNRO
elnt H.J. Nix 2e secretaris KVNRO
smi  F.J. Droog comm. training AVRM
maj R.J.G. Roelofs lid KVNRO
elnt b.d. W.P. v.d. Houten lid AVRM
sgt1 T. van Leeuwen lid AVRM

De RSC vergaderde zes maal en leidde de negen schiettrainin-
gen in het Infanterie Schietkamp in Harskamp, waaraan op de 
bestemde zaterdagen werd deelgenomen door ingeschreven 
leden van de KVNRO en de AVRM, die hun schietvaardigheid 
op een hoger peil willen brengen. Een aantal van hen kwam 
na opgave in aanmerking om de NRFK te vertegenwoordigen 
bij internationale schietwedstrijden in het buitenland.

Aan de wedstrijd in Keulen namen twee teams deel. Eveneens 
twee teams bezochten het Italiaans-Zwitserse schietevene-
ment in Tirano (Sondrio). Voor het eerst bezochten twee teams 
de internationale schietwedstrijd in Tsjechië, waar we tevens 
kennis maakten met de enorme gastvrijheid van de Tsjechen. 
Onze teams vielen bij alle wedstrijden in de prijzen.

De vierde Landelijke Schietwedstrijd van de NRFK, die in juni 
zou worden gehouden in Harskamp, moest wegens gebrek 
aan belangstelling worden afgelast.

In oktober vond de veertiende editie van de “Netherlands 
International Shooting Competition for Reserves” (NISC) in 
Harskamp plaats. 

De waardering bleek wederom uit de grote deelname: in to-
taal waren er 123 deelnemers, verdeeld over 41 teams en af-
komstig uit 12 landen: België, Denemarken, Duitsland, Italië, 
Groot-Brittannië, Letland, Nederland, Noorwegen, Polen, Tsje-
chië en de Verenigde Staten van Amerika. Voor het eerst werd 
ook deelgenomen door een team vanuit Rusland. De wedstrijd 
werd gestreden op de wapens pistool Glock 17, geweer Die-
maco C7 en geweer FAL, terwijl tussendoor de groepspresta-
ties onder gesimuleerde vijandelijke omstandigheden konden 
worden getest op de KKW-simulator-baan.

Zaterdagavond was er het zeer geslaagde gala-buffet in restau-
rant de Cantharel. Hierbij waren ook aanwezig commandanten 
en vertegenwoordigers van de betrokken ressorts, waaronder 
de Inspecteur Reserve-Personeel Krijgsmacht, generaal-ma-
joor Bertholee en hoofd Afdeling Reservisten Aangelegenhe-
den CLAS, kolonel Sondag, alsmede enkele bestuursleden. 
Tijdens deze bijeenkomst werd het gezelschap verrast door de 
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uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding aan de voorzit-
ter kolonel Lettinga.

Luitenant Berntsen uit Noorwegen was de beste schutter in 
het totaalklassement. Zoals vanouds deden de Noren het weer 
goed: de Noorse teams bereikten de eerste twee plaatsen. Ne-
derlandse teams legden beslag op de derde en de vijfde plaats.

Aangezien met ingang van 2007 ook de NRFK moet voldoen 
aan de vereisten van het “Schiethuis KL”, organiseerde de RSC 
in oktober een cursus HSI-1 (Hoofdschietinstructeur-1) NRFK. 
Omdat de NRFK uitsluitend op statische schietbanen schiet met 
de klein kaliber wapens pistool en geweer, was daarvoor een 
aangepaste regeling voor onder meer de NRFK van toepassing 
verklaard. Dit betekende dat de cursus in twee dagen in plaats 
van in twee weken kon worden voltooid. Aan deze cursus, die 
werd verzorgd door de Instructiegroep Lichte Wapens in de Le-
gerplaats Harskamp, namen 24 potentiële Hoofdschietinstruc-
teurs vanuit alle schietregio’s deel, waaronder twee CIOR-col-
lega’s. Allen behaalden de toets. Het resultaat is dat zij binnen 
de regels van het Schiethuis leiding mogen geven aan de NRFK-
schietbijeenkomsten met de wapens Glock en Diemaco.

G. Lettinga
kolonel (R) van de logistiek

voorzitter Landelijke Schiet Commissie

TMPT
De 58ste TMPT was de vierde TMPT, die 
volgens de vernieuwde formule werd ge-
houden. De TMPT behoort officieel tot 
de 4 sportmedailles in het vernieuwde 
onderscheidingenbeleid. De inhoud van 
de prestatietocht past in het beleid voor 
de nationale sportevenementen binnen de 
krijgsmacht. De organisatie is in handen 
van de commissie TMPT van de KVNRO 
samen met de LO/Sportorganisatie van de 

KL. De prestatietocht bestaat uit twaalf op-
drachten, die door teams van 2 personen samen moeten worden 
uitgevoerd. De slogan voor dit jaar luidde: “in weer en wind”.

Deze slogan had betrekking op de belabberde weersomstan-
digheden met deels regen en deels harde wind. Voor een aan-
tal deelnemers waren deze belabberde omstandigheden door-
slaggevend bij het niet kunnen voldoen aan de eisen met als 
gevolg een hoger afvalpercentage dan verwacht.

Ook bij deze TMPT werd, ondanks herhaalde bevestigingen 
vooraf, het toegezegde ondersteunend personeel niet geleverd. 
Evenals in 2004 en 2005 moest de organisatie het redden met 
minder personeel, hetgeen de nodige hoofdbrekens kostte. 

Aan de 58ste TMPT werd deelgenomen door 226 teams (= 452 
deelnemers). Onder hen ook Duitsers, Italianen, Fransen en 
Denen. De aanmelding startte op 1 maart met de publicatie 
van het inschrijfformulier op de website van de KVNRO. 

het parcours is ingedeeld in 4 groepen 
met in totaal 12 opdrachten.
Groep A (sportief) bestond uit een verplaatsing per fiets, een 
waterparcours per kajak, een touwhindernisbaan, een interna-
tionale hindernisbaan en een snelmars van 3 kilometer. Hier-
voor was een nieuwe route uitgezet omdat de hindernisbaan in 

Het TMPT-kruis

Ede en de vijver in Otterlo niet meer gebruikt konden worden. 

Groep b (oriëntatie) bestond uit een oriëntatieparcours over 9 
km, ditmaal in ruw en moeilijk terrein met door elkaar heen 
lopende trajecten, waardoor kopieergedrag werd afgestraft.

Groep c (nauwkeurigheid) bestond uit een kaartleesopdracht 
per fiets via coördinaten, werpgewichten gooien in ringen en 
afstand schatten. Helaas kreeg een deelnemer in dit traject een 
ongeval en brak zijn heup. 

Groep D (militair) bestond uit een mars van 25 km (voor de vetera-
nen 20 km) met een opdracht en een schietproef op hetzij pistool 
Glock, hetzij geweer Diemaco. De opdracht – het verplaatsen 
van een balk – was nieuw. Omdat er nu voldoende baancapaci-
teit was, waren er geen wachtrijen van enige betekenis. De schie-
tresultaten waren minder dan in de voorgaande jaren.

In totaal behaalden 154 teams (dus 308 deelnemers = 68%) 
een succesvol resultaat. In de voorgaande jaren was dit 83%, 
77% en 90%. De meeste teams vielen af op tijdoverschrijding, 
het traject sportief, het schieten en de oriëntatieloop. Er wer-
den 233 medailles uitgereikt aan de gelukkigen, die de TMPT 
voor de eerste keer behaalden.

De samenstelling van het deelnemersveld was:
beroepsmilitairen 73% 
reservisten 25% 
post-actieven 2%.

De slagingspercentages (in categorieën) waren:
beroepsmilitairen 74%
reservisten 53%
post-actieven 36%.

officieren: 69%; 
onderofficieren: 76%
korporaals/manschappen: 56%.

De TMPT-commissie (11) werd ondersteund door het TMPT-onder-
steuningsteam (20), medewerkers van de LO/Sportorganisatie KL 
(8), 20 Natresbataljon RMC-West (15), 40 Natresbataljon RMC-Oost 
(29) , LFD-Harskamp en personeel van bar, keuken en eetzaal.

G. Lettinga 
kolonel (R) van de logistiek 

voorzitter TMPT commissie KVNRO

AfDELInGSAcTIVITEITEn
Het afgelopen jaar hebben verschillende afdelingen weer activiteiten 
georganiseerd zoals excursies en borrels en ook bijzondere evene-
menten als de EMPT, deelname aan de vierdaagse in het NRFK deta-
chement, Diekirch mars, Airborne mars en de KVNRO golf dag.

‘s-Gravenhage,  april 2007
de algemeen secretaris

jhr. drs. W.S.J.P. van der Does de Willebois
elnt (R) der artillerie 

OPMERKInG
In het verslag zijn op een aantal plaatsen aangegeven de ran-
gen en Wapen- of Dienst-vakaanduidingen zoals geldend op 
de datum waarop de verslaggeving betrekking heeft.
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zeeveRKeeRsORGanisatie BiJ 
Het cOmmanDO zeestRiJDKRacHten

Binnen het Commando Zeestrijdkrachten wordt deze Naval 
Co-operation And Guidance for Shipping (NCAGS) taak ver-
vuld door de Zeeverkeersorganisatie. Deze organisatie drijft 
naast een klein aantal actief dienende militairen voor een 
groot deel op de Reservist Specifieke Deskundigheid(RSD) 
in een binationaal samenwerkings-verband met de Belgische 
Zeemacht.

De belangrijkste doelstelling van NCAGS is om optimaal ge-
bruik te maken van de samenwerking tussen militaire en ci-
viele autoriteiten, om de maritieme handel ongestoord te laten 
verlopen en tevens de verstoring van militaire activiteiten op 
zee zo klein mogelijk te houden. De samenwerking betreft 
voor het grootste deel het uitwisselen van informatie en het 
coördineren van activiteiten op zee. In tijden van oplopende 
spanning of crisis kunnen onderdelen van de NCAGS-organi-
satie worden geactiveerd om koopvaardijschepen en vissers-
schepen te informeren en te assisteren tijdens de passage door 
gebieden waarin de dreiging mogelijk dan wel daadwerkelijk 
is toegenomen.

Deze internationale NCAGS-organisatie bestaat hoofdzakelijk 
uit mensen die in het dagelijkse leven al op één of andere ma-
nier verbonden zijn met de maritieme wereld. 

Na een basisopleiding in Oostende(BE) volgen jaarlijkse natio-
nale en internationale oefeningen en opleidingen, waar elk lid 
van de organisatie zich op individuele basis kan inschrijven ten-
einde zijn geoefendheid uit te breiden of op peil te houden. 

Mocht u geïnteresseerd zijn, in bijlage vindt u de folder met 
informatie over de organisatie en het contact adres.

inGezOnDen BeRicHten

ReseRvisten: 
cOmmanDOvOeRinG & eiGen initiatief

Het artikel van onze voorzit-
ter in “De Reserveofficier” van 
april 2007 nodigt uit tot een 
korte reactie op de rol van re-
servisten. Ik kies hiervoor twee 
perspectieven; de commando-
voering en het eigen initiatief.

cOMMAnDOVOERInG
Eén van de factoren van invloed 
binnen de commandovoering 
is het onderkennen van de ei-
gen middelen. Commandanten 
moeten, op elk niveau, zich 
bewust zijn van de eigen mid-
delen die hem of haar ter beschikking staan en van de effecti-
viteit die deze middelen hem opleveren. 

Binnen de beschikbare eigen middelen zullen de reservisten bijna 
nooit in ogenschouw worden genomen. Enerzijds doordat in het 
proces van commandovoering de reserve component geen apar-
te status heeft en anderzijds doordat commandanten niet op de 
hoogte zijn van de mogelijkheden die reservisten bieden en dus 
geen zicht hebben op de effectiviteit van de inzet van reservisten.
Bovenstaande pleit m.i. voor het opnemen van een aparte 
subparagraaf eigen middelen gericht op de inzet van reser-
visten. Daarnaast moeten commandanten een goed oordeel 
hebben over de mogelijkheden die hun reservisten hebben en 
dat vereist m.i. een actieve rol van de reservist zelf.

EIGEn InITIATIEf
Als loyale oproepkrachten zijn reservisten vaak aan de zijlijn blij-
ven staan terwijl over hun functie en/of functioneren werd beslist. 
Nu de rol van de reservist blijvend is veranderd, is het noodzake-
lijk dat de actieve reservist meer en meer eigen initiatief toont om 
zijn of haar commandant duidelijk te maken welke rol de reservist 
kan en wil spelen. Het benadrukken van de kennis & kunde van 
de reservist, de verankering in de civiele omgeving alsmede ken-
nis krijgen van de extra netwerken die beschikbaar komen voor 
de commandant moeten er toe leiden dat commandanten zich 
een oordeel kunnen vormen over de rol van de reservist als eigen 
middel en de effectiviteit van dit middel.

Ik ben werkzaam binnen RMC Noord en binnen het RMC is 
een aantal reserve officieren al geruime tijd bezig de com-
mandant te overtuigen van de extra eigen middelen die hij ter 
beschikking heeft en vooral ook van de effectiviteit van die 
middelen. In september 2006 werd een tweedaagse oefening 
gehouden die voor 100% door de reservisten werd georga-
niseerd en uitgevoerd. In juni 2007 wordt hier een vervolg 
op gegeven door het houden van oefendagen, opnieuw door 
reserve officieren van de Staf RMC Noord opgezet. 

Het vergt veel eigen initiatief maar door van de zijlijn af te komen 
en een actieve rol te spelen, en de commandant zo de mogelijk-
heden zichtbaar te maken, vergroten de reservisten hun rol bin-
nen de commandovoering en dragen enerzijds bij aan het vergro-
ten van de mogelijkheden van hun commandant en anderzijds 
aan het spelen van een actieve, waardevolle en bevredigende rol 

Indien u de in dit stukje genoemde folder niet aantreft, 
kunt u deze downloaden vanaf:

http://www.marine.nl/reservisten/zeeverkeersorganisatie/index/
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inGezOnDen BeRicHten
als reserve (onder) officier binnen de eenheid. Ik denk dat dan 
ook voor de commandant de win – win situatie duidelijk wordt en 
dat dit de rol van de actieve reservist absoluut zal versterken.

Coen Brouwer
Luitenant Kolonel (R) der Infanterie

Staf RMC Noord

HeRDenKinG slaG Om YpenBURG

Op 10 mei 2007 heeft de KVNRO de herdenking van de Slag 
om Ypenburg op 10 mei 1940 georganiseerd. Vooraf wil ik 
stellen dat deze herdenking vooral is geslaagd dankzij de on-
dersteuning van het IDL, en met name Lkol KLu Ingrid Hie-
stand en mw Nicole van der Enk.

Na weken van voorbereiding was het dan zover: 10 mei 2007, 67 
jaar na de dag dat Nederlandse militairen een stukje krijggeschie-
denis hebben geschreven waarop de deelnemers trots mogen 
zijn. Een dag waarop bittere offers werden gebracht. 95 militairen 
gaven hun leven voor de vrijheid van hun land. Hoewel op dat 
moment ogenschijnlijk tevergeefs, zouden hun offers en inspan-
ningen een grote bijdrage leveren aan de basis van de eindover-
winning van de geallieerde strijdkrachten, 5 jaar later. Want in de 
militair strategische balans stond dat er ruim 500 Duitse militai-
ren sneuvelden, dat er ruim 200 Duitse transporttoestellen waren 
vernietigd, dat er bijna 3.000 Duitse militairen, vooral vliegend 
personeel en valschermjagers als krijgsgevangenen naar Groot 
Brittannië konden worden afgevoerd en dat de Koningin en haar 
regering konden ontsnappen naar Londen. Een klap waarvan de 
Luftwaffe pas was hersteld toen in het westen van Europa de stra-
tegische balans weer enigszins in het voordeel van de vrijheid 
was gekomen en Groot Brittannië in elk geval niet meer direct 
bedreigd werd door een invasie van Nazi-Duitsland.

De dag begon met een bijeenkomst in het KEK-gebouw van het 
IDL. Na de bekende formaliteiten werd er gezamenlijk geluncht 
en werden er groepfoto’s gemaakt van de strijders van weleer. 
Allen waren inmiddels de leeftijd van 85 jaar gepasseerd en het 
was opmerkelijk om te zien hoe kras deze veteranen waren.

Tijdens de bijeenkomst op het IDL was ook de Stichting Histo-
risch Ypenbrug aanwezig. Zij gaven uitleg over hoe Ypenburg 
inmiddels is veranderd maar ook over de straatnamen van een 
woonwijk, gewijd aan de namen van de gevallen kameraden. 

Persoonlijk vind ik het zeer fraai dat “gewone” grenadiers, sol-
daten, huzaren en kanonniers op deze wijze worden geëerd.
De volgende kranslegging was indrukwekkend omdat hierbij niet 
alleen toespraken werden gehouden van hoogwaardigheidsbe-
kleders, maar ook door leerlingen van groep 8 van de basisschool 
De Vlieger uit Ypenburg. Het is heel goed te constateren dat deze 
kinderen van 11 en 12 jaar zich terdege bewust zijn van de offers 
die gebracht zijn voor de vrijheid waarin zij nu leven. Dit wordt 
onderstreept doordat deze basisschool het monument heeft “ge-
adopteerd” en zorgt dat het regelmatig wordt verzorgd.

Verder was de aanwezigheid van detachementen van alle eenhe-
den die betrokken waren bij de slag om Ypenburg een bijdrage 
aan het karakter van de plechtigheid. Zonder de andere detache-
menten tekort te willen doen, wil ik het detachement Korps Na-
tionale Reserve eruit lichten omdat dit korps de traditie voortzet 
van het Korps Vrijwillige Landstorm. Ook dit korps heeft een bij-
drage geleverd aan de overwinning bij Ypenburg. Zij vochten zij 
aan zij met onder andere de grenadiers, de huzaren van Boreel, 
het korps luchtdoelartillerie en het korps veldartillerie. 

Namens de KVNRO hebben de eerste luitenant (R) C. Heydt, 
C-Peloton 48, en de schrijver een krans gelegd.

Aansluitend werd er door de Stichting Historisch Ypenburg een 
“battlefield tour” aangeboden. De hele slag heeft zich op en-
kele vierkante kilometers afgespeeld. Hoewel er door de vele 
kunstwerken in de loop der jaren veel verloren is gegaan, zijn 
er nog steeds de nodige herkenningspunten in het terrein terug 
te vinden. De meeste zijn te vinden binnen enkele honderden 
meters van de aansluiting van snelweg A13 op snelweg A4.

Elnt (R) cavalerie Jhr E.F. Clifford Cocq van Breughel (94) herdenkt zijn geval-
len huzaren.
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We kunnen terugkijken op een geslaagd en vooral indrukwek-
kend evenement. De aanwezigheid van een grote groep vete-
ranen gaf de voldoening om met de organisatie van dit evene-
ment door te gaan.

Ook volgend jaar zal er weer een herdenking op Ypenburg zijn. 
U zult hierover in De Reserve Officier worden geïnformeerd.

Marc Daverveldt
Maj (R) RSPB

Werkgroep herdenking Ypenburg

Meer historische informatie kunt u vinden op de website 
www.ypenburgnet.nl/shy. 

Als achtergrond kunt u de boeken van (Lkol) E.h. brongers le-
zen:
De slag om de Residentie, ISBN 90-5911-138-9
De slag om Ypenburg: mei 1940, ISBN 90-72520-16-5

inGezOnDen BeRicHten

nieUw BestUUR afDelinG UtRecHt

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Afdeling Utrecht 
op maandag 23 april 2007 is het bestuur van deze afdeling 
gewijzigd en als volgt vastgesteld:

Voorzitter:   kap H.W. van de Kraats
Secretaris:   maj J.C. Vinckemöller
Penningmeester:  maj G.G. Bruls
Schietcommissaris:  maj J.H.J. Garrels
Commissaris:   kap-tandarts Th.J. Veder

Het afdelingsbestuur bedankte de reglementair aftredende elnt 
b.d. Johan Groenendijk en maj b.d. Wim Guldenmund voor 
hun grote inzet in de afgelopen jaren als Secretaris respectie-
velijk Commissaris.

Na de vergadering gaf collega LTZ1 KMR Gerjan Leuring een 
boeiende presentatie over het werk van de Zeeverkeersorga-
nisatie en zijn inzet als reservist bij diverse oefeningen en uit-
zendingen.

Beeediging samen met de bevolking. (Foto: Korps Natres)
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wERKEn AAn DE DERDE hOOfDTAAK
Nog nooit was het Korps Nationale Reserve in zo grote getale 
bijeen voor opleiding en training. Op de landelijke themadag 
van 14 april traden zo’n tweeduizend militairen aan. Motto 
van de dag was “Ken uw plaats en taak in de organisatie. En 
ken uzelf.”

Tekst: Aoo Joost Danvers
Foto’s: Gerard van Oosbree

Het is een goed gebruik dat het Korps Nationale Reserve elk 
jaar rond de oprichtingsdatum (15 april 1948) een in het oog 
springend evenement organiseert. Onder bezielende leiding 
van majoor Wout van Stempvoort van de Afdeling Reservisten 
Aangelegenheden van CLAS kwam deze keer een themadag 
tot stand rond het onderwerp Nationale Operaties.
Het motto “Ken uw plaats en taak in de organisatie. En ken 
uzelf,” had voor alle Natresmilitairen en de beroepskrachten 
van het korps een duidelijke boodschap. De Natres heeft een 
veelzijdige taak bij nationale inzet, maar er werken ook andere 
eenheden van de krijgsmacht in dezelfde arena. Van veel van 
die ‘partners in veiligheid’ kregen de Natresmilitairen die dag 
flitsende demonstraties te zien.

AAnSLAGEn VOORKOMEn
Natresopleidingen verlopen vaak volgens het concept praatje-
plaatje-daadje. De themadag begon dan ook met een drietal 
lezingen, gevolgd door een aantal spectaculaire demo’s. Kapi-
tein Tijs Koks van OTC Genie gaf met indrukwekkende foto’s 
en videobeelden een impressie van de dreiging die in Irak en 
Afghanistan elke dag wordt gevoeld. Elke dag slagen militairen 
er in Improvised Explosive Devices – bermbommen en ander 
gevaar – op te sporen en onschadelijk te maken.

natResDaG 2007: Ken Uw plaats en taaK, Ken Uzelf

Militairen moeten, aldus Koks, ook in Nederland, in staat zijn 
om aanslagen te voorkomen. Iedere militair moet de tegen-
stander de middelen kunnen ontzeggen, inlichtingen kunnen 
inwinnen en bewijs veilig kunnen stellen zodat de tegenstan-
der vervolgd kan worden. Hoewel de Genie hierin is gespeci-
aliseerd, moeten ook Natresmilitairen dit op een basaal niveau 
kunnen toepassen in nationale operaties en bij het ondersteu-
nen van de politie en de Koninklijke Marechaussee.

DERDE hOOfDTAAK
Luitenant-kolonel Oscar Heere van Bureau Nationale Opera-
ties wees het publiek op de recente veranderingen van de na-
tionale inzet en de rol van het Korps Nationale Reserve daarin. 
Defensie is tegenwoordig meer dan een vangnet voor de ci-
viele hulpdiensten. Bij rampenbestrijding en crisismanagement 
zijn militairen een volwaardige partner, die ondersteuning van 
de burgerautoriteiten als hun derde hoofdtaak beschouwen.
De afspraken die de ministers van BZK, Justitie en Defensie 
hierover hebben gemaakt in 2005 verlopen nog soepeler 
door het project Intensivering Civiel Militaire Samenwerking 
(ICMS). Defensie garandeert dat het Korps Nationale Reserve 
in tijden van nood een compagnie kan leveren voor bewaking 
en beveiliging en daarnaast een algemene capaciteit van vijf-
honderd militairen. Die maken deel uit van de in totaal drie-
duizend mannen en vrouwen die Defensie beschikbaar houdt 
voor rampen en incidenten. Bovendien staat de krijgsmacht 
ook op materieel, logistiek en organisatorisch vlak paraat.

GEwAPEnD buITEn DE POORT
Gewapend optreden buiten de kazernepoort is ook voor Na-
tresmilitairen gebonden aan strenge regels, zo bleek maar weer 
uit de lezing van eerste-luitenant Leo Mulder van de Koninklijke 
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Marechaussee. Hij zette in heldere bewoordingen uiteen hoe het 
optreden van de krijgsmacht in de Politiewet van 1993 past.
Volgens die wet werkt de marechaussee met opsporingsbe-
voegdheid, iets wat het Korps Nationale Reserve niet heeft. 
Volgens de Politiewet kunnen de andere delen van de krijgs-
macht wel bijstand verlenen, onder toezicht van de politie. 
De marechaussee heeft daarvoor de Brigade Speciale Bevei-
ligingsopdrachten, met onder meer arrestatie- en observatie-
teams die langdurig zijn opgeleid en door intensieve training 
op een hoog professioneel niveau worden gehouden.

DEMOnSTRATIE
Na de uiteenzettingen was het tijd voor het “plaatje”. Op het 
terrein van Legerplaats De Harskamp gaven diverse eenheden 
van civiele hulpdiensten en militaire eenheden demonstraties. 
Hoogtepunt werd een grote einddemonstratie op de uitge-
strekte Baan A van het infanterieschietkamp. Gezeten op een 
lange dijk langs de baan zagen tweeduizend toeschouwers 
hoe Defensie bijdraagt aan het handhaven van de openbare 
orde en rechtsorde in Nederland.
Eenheden van de krijgsmacht en de politie speelden een situ-
atie van grote sociale onrust na, waarbij een grimmige pro-
testmars uiteindelijk uitmondde in een vuurgevecht met een 
aantal demonstranten die zich verschansten in een gebouw. 
De politie kreeg achtereenvolgens steun van de ME en een ar-

restatieteam van de Koninklijke Marechaussee. Natresmilitai-
ren lieten zien dat hun werk om de buitenste ring te bewaken 
aan belang toeneemt, naarmate het werk in de binnenste ring 
meer specialistisch wordt. De speaker besloot het schouwspel 
dan ook met de woorden: “Het is misschien niet spectaculair 
wat u moet doen, maar wel van groot belang.”

GEGARAnDEERDE bIjSTAnD
De drie sprekers en de groots opgezette demonstraties gaven 
samen een duidelijk beeld van wat er wordt verwacht van het 
Korps Nationale Reserve – het “daadje” – maar ook wat er 
niet kan worden verwacht. Het Korps bestaat uit enthousiaste 
en zeer gedreven vrijwillige militairen, die er met elkaar voor 
zorgen dat de samenleving in tijden van nood kan rekenen 
op Defensie. Defensie kan er op vertrouwen dat haar speciale 
eenheden hun taken kunnen uitvoeren, dankzij de gegaran-
deerde bijstand van vele Natresmilitairen.
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LAnDELIjKE En InTER-
nATIOnALE AcTIVITEITEn
20 november 2006
Algemene Ledenvergadering
Amersfoort

AMSTERDAM
Secr: C. Zwart
Cannenburg 27
1081 GV Amsterdam
(020) 404 47 27

Schieten
Inl: G. Vermes
(020) 453 77 73 (p)

bRAbAnT-OOST
Secr: Ing. L.W. Schaffers
Opera 100
5629 NX Eindhoven
(040) 242 38 27 (p)
brabant-oost@kvnro.nl

Afdelingsbijeenkomst
Elke dinsdagavond vanaf 21.30 
uur (na de sport), off/oo-mess 
RvS kazerne Oirschot. Het is 
verstandig zich eerst met de 
secretaris in verbinding te stel-
len in verband met de kazerne 
toegang. 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 kazerne 
onder overleggen van een geldig 
legitimatiebewijs bij de wacht.
Inl: R. Uiterwijk (0345) 57 27 11 
of de secretaris

4 april (woensdag) Jaarvergade-
ring Afd. Brabant-Oost 
Gen.Majoor Ruyter van Steveninck-
kazerne te Oirschot  18.00 uur
4 mei Dodenherdenking te Eindho-
ven Begr.pl. Oude Toren 19.30 uur
6 mei Stadswandeling Zaltbom-
mel/Rossum vanaf 11.00 uur
14 juni BBQ met gilde schieten 
Nuenen. Aanvang 18.30 uur.

Schieten
Schietbaan RvS 
kazerne Oirschot
Inl: J. Dijkman, (040) 245 66 48, 
jan.dijkman@philips.nl

Sport
Elke dinsdagavond 19.45 uur, 
indoortraining/zwemmen, sport-
accommodatie RvS-kazerne Oir-
schot.
Inl: E.J.C. Reepmaker van Belle, 
(040) 283 42 83

Speciale activiteiten
Informatie:  
G. Eversen  040 – 2417009

fRIESLAnD
Secr: J.C. Robijn
Julianalaan 34

afDelinGsactiviteiten

nOORD-bRAbAnT wEST
Secretaris: 
Ir C.J.G.M. Versteegden
Burgemeester Vlaklaan 4
4927 AB  Hooge Zwaluwe
0168-483389
casverst@yahoo.com

Schieten
Koningin Wilhelmina Kazerne te 
Ossendrecht Denk eraan u van 
te voren aan te melden.
Inl: J. Maijen (013) 463 36 87

OOST
Secr: T.W.M. Verlinden
Munterlaan 28 
6885 TE Heveadorp
oost@kvnro.nl

Schieten
Inl/aanmelden: 
T.W.M. Verlinden
thom.verlinden@wanadoo.nl
(026) 333 80 43

ROTTERDAM
Secr: D.J. van Alphen
J. van Vessemsingel 22
3065 NH Rotterdam
(010) 202 08 20 (p)
(010) 202 03 88 (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 rotter-
dam@kvnro.nl 

16 mei Lgen R. Reitsma over zijn 
ervaringen als 1e Cdt 1(GE/NL) 
Corps. 20 juni jaarlijkse bar-
beque met partners

Schieten
Inl: A.C. van der Giessen
(0180) 51 93 66 (p)
(079) 353 12 73 (k)
ac.vander.giessen@hccnet.nl

Sport
Elke vrijdagavond
Inl: F.J. Nederlof
fred.nederlof@enovation.nl
(010) 202 14 03 (p)

TwEnTE
Secr: S.C. ter Elst
Dublinstraat 21
7559 KG Hengelo
(074) 250 58 84 (p)

Schieten
Inl: J.F. Popma
(074) 277 50 74 (p)
jf.popma@home.nl

uTREchT
Secr: maj (R) J. Vinckemöller
utrecht@kvnro.nl

Schieten
Inlichtingen en aanmelden via de 
schietcommissaris de heer J.H.J. 
Garrels via email jhjgarrels@wa-
nadoo.nl  of tel: 030-2283770 of 
06-50666998

zEELAnD
Secr: Ing. J.J. Botman
Breedmede 30
4337 AS Middelburg
(0118) 61 67 24 (p)
(0118) 65 25 00 (k)

Schieten
Zie data bij Noord-Brabant West
Inl: Ing. A.P.J. van Geel
(0115) 69 58 26 (p)

bELGIË
Secr: Mr. M.L. Hoeberigs
Leeuwerikendreef 14
3090 Overijse, België
(00) (32) 229 546 00 (k)
(00) (32) 265 743 08 (p)

cuRAÇAO
Secr: L.C.F.G Senden
Kaya Rooi Katochi 11
Curaçao, N.A.
(+5999) 737 63 55 (p)
(+5999) 736 72 55 (f)
fasenden@attglobal.net

Afdelingsborrel
Elke laatste dinsdag van de 
maand vanaf 17.30 uur met deel-
name aan maaltijd

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.

8932 AA Leeuwarden
(06) 53 85 79 70 
(p na 16.00 uur)
friesland@kvnro.nl

Schieten
Inl: G. Frijling, (0566) 62 18 27 (p)
g.frijling@chello.nl

Sport
Elke maandagavond 19.30-21.00 
uur, vliegbasis Leeuwarden
Inl/opgave: via de secretaris

‘S-GRAVEnhAGE
Secr: Kap (R) J. Reijnen
Willem Dreespark 25
Den Haag
070 - 388 65 50
denhaag@kvnro.nl

Afdelingsbijeenkomst
zaterdag 26 mei 
zaterdag 6 oktober 
zaterdag 24 november 
Locatie Hr Ms Mercuur, 2e Bin-
nenhaven, Scheveningen, aan-
vang 17.00 uur

werkgroep 
herdenking ypenburg
Maj (R) M.C.J.B. Daverveldt
06 – 46 200 858
Ypenburg@kvnro.nl

Schieten
Nadere mededelingen volgen

GROnInGEn-DREnThE
Secr: W.J. Timmer 
Vechtstraat 11/A
9725 CS Groningen
(050) 311 34 59
wjtimmer@hotmail.com

Schieten
Inl: via de secretaris

KEnnEMERLAnD
Secr: Ing. J.G.J. Borsboom
Ds. M.L. Kingweg 217
1504 DG Zaandam
(075) 616 61 85 (p)
(075) 653 36 18 (k)

Afdelingsborrel
Inl: via de secretaris

Schieten
Inl: via de schietcommissaris 
(0255) 53 34 22 (p)

LIMbuRG
I.v.m. overlijden secr, geen info 
bekend:
Waarnemend contactpersoon; 
C. van der Ploeg
C.vdPloeg@inter.nl.net

Schieten
Inl: K.J. Adams 
(045) 525 63 47
k.j.adams@versatel.nl


