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Aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van de

Koninklijke Vereniging
van Nederlandse Reserve Officieren

Naam:								

Registratienr.:

Voorletters:							

Marinenr.:

Titels:								

Krijgsmachtdeel:			

Adres:								

Rang:

PC en woonplaats:						

Wapen / Dienstvak:

Land:								

Status:				

Telefoon thuis:							

Afdeling (zie achterzijde v/h blad)

Telefoon werk:							

Beroep / Functie:

Telefoon mobiel:							

Post- / Bankrek.:

E-mail:								

Machtiging voor incasso:		

*)
**)

KL / KM / KLu / Kmar *)

Actief / Regulier / BD *)

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

Verdere versterking van de redactie is noodzakelijk !!
De redactie van De Reserve Officier zet haar zoektocht naar ondersteuning onverdroten voort. De versterking van maj Mark de
Jong en de aanmeldingen voor boekrecensenten geven hoop, maar het is nog niet voldoende. Om onze ambities waar te maken
zouden wij het redactieteam graag verder willen versterken met een tweetal functionarissen.
Een redacteur
De redacteur zal samen met de huidige redactieleden stukken schrijven en redigeren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om samen met de voorzitter of een van de andere redactieleden intervieuws af te nemen van personen die een voor reserveofficieren
relevante positie in de samenleving, civiel en miltair, bekleden. Tot slot signaleert hij / zij maatscahppelijke en militaire kwesties
en ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor plaatsing in ons verenigingsorgaan.
Daarnaast zijn we op zoek naar:
Een lay-out / DTP-deskundige
De lay-out en DTP-deskundige zal samen met de redactie de stukken in het juiste format plaatsen en van relevant beeldmateriaal
voorzien. Hiertoe onderhoudt hij zelfstandig contact met o.a. de Audiovisuele Dienst Defensie e.a. partijen. Hij/zij zal daarna
sturing geven aan het grafische bureau dat de uiteindelijke opmaak en druk van De Reserve Officier verzorgt.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de redactie op ro-redactie@kvnro.nl of met Marc Daverveldt op nummer
06-46 200 858.
N.B. Wij hebben een aantal aanmeldingen voor boekrecensenten gehad, maar door een mailcrash zijn deze berichten verloren
gegaan en wij weten niet meer precies wie hadden gereageerd. Had u zich aangemeld? Wilt u ons dit s.v.p. nogmaals laten
weten? Wij bieden u onze excuses aan voor het ongemak en rekenen op uw begrip.
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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
vice-voorzitter
alg. secretaris
2e secretaris
penningmeester
com. zeemacht
com. kmar
com. mgd

: lkol W.J.M. Verheijen
: kol ir. L.W.A. Vischer
: maj M.C.J.B. Daverveldt
: LTZ1 M. baronesse Creutz
: lkol ing. R. Lievestro
: LTZ1 drs. G.J.S. Leuring
: maj drs G.J. Pellegrom
: lkol-arts J.J.F.M. de Man

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
Maj M. de Jong
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.
Volgende sluitingsdatum kopij:
15 september 2008
Geplande verschijning:
Eind september 2008
Advertentietarieven 2008 (per editie)
De advertentietarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de redactie op
ro-redactie@kvnro of op 06 – 46 200 858.
Layout en druk
Compact drukwerken n.v.
Postbus 2054
6201 CD Maastricht

Geachte lezers,
Hierbij hebben wij het genoegen om u al weer de derde Reserve Officier
van dit jaar aan te bieden. We hopen en denken dat we er weer in geslaagd zijn om een mooie editie samen te stellen. Dat kunnen we uiteraard niet alleen, daar hebben verschillenden onder u aan bijgedragen.
Daar zijn we dankbaar voor, want alleen zouden we het niet redden.
Deze editie is onder grote druk tot stand gekomen. Druk die is ontstaan
door het verschuiven van de Algemene Vergadering naar september. De
dertiende om precies te zijn. We denken dat het een mooie dag zal worden. De locatie is in elk geval top. We zijn op verkenning geweest en
kunnen alleen maar constateren dat onze Limburgse collega’s een sublieme keuze hebben gemaakt. Helaas kunnen we nog geen mededelingen
doen over de sprekers tijdens het openbare deel van de vergadering. Dit
zal later via de afdelingssecretarissen bekend worden gemaakt.
De druk om telkens weer met een harde deadline een Reserve Officier
te laten verschijnen is zoals gezegd hoog. Daardoor hebben we wel eens
het gevoel dat er wat sleet op begint te komen. Ook onderstreept dat
de absolute noodzaak voor versterking van de redactie. Als die er niet
komt, wordt een bekend Nederlands spreekwoord van toepassing; de
kruik gaat net zolang te water tot ze barst… De hamvraag is dus niet wat
de vereniging voor u doet, maar wat u voor de vereniging kunt doen. En
dat is vast meer dan u denkt. Ook elders in dit blad vindt u oproepen de
handen uit de mouwen te steken en uw competenties in te zetten voor
ons collectief van reserveofficieren.
Als u dit blad leest, is het CIOR-congres in Istanbul al weer voorbij. Op
dit congres heeft Nederland via de KVNRO het voorzitterschap van deze
internationale confederatie van reserveofficiersverenigingen overgenomen. Dat voorzitterschap rouleert elke twee jaar. Sinds de oprichting van
CIOR in 1947 heeft Nederland tweemaal eerder deze functie mogen vervullen. Begonnen als een collegiale samenkomst van reserveofficieren
uit Frankrijk, België en Nederland is de organisatie uitgegroeid tot een
geheel van 36 landen, NAVO-lidstaten, PfP-landen en nog meer. Deze
internationale denktank levert nuttige producten op voor de krijgsmachten en reservistenorganisaties van de deelnemende landen. Ook biedt
het jonge reserveofficieren een risicoloze omgeving om zich in te leren
in internationale samenwerking. Deze samenwerking is iets dat zij bij
daadwerkelijke inzet nagenoeg altijd zullen ervaren. Alleen al daarom is
het noodzakelijk dat de CIOR-bijeenkomsten worden gehouden. Maar
daarover zullen wij in volgende edtities van De Reserve Officier meer
vertellen.
Voor nu wensen we u veel leesplezier. We hopen dat de artikelen u tot
denken zullen aanzetten. Beter nog, we hopen dat u de pen pakt en ons
meedeelt wat u er van vindt. Of misschien heeft u wel ervaringen die u
met ons wilt delen, ervaringen van nu of van vroeger. We horen graag
van u!
Namens de redactie,
Marc Daverveldt
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Aan de ereleden en de leden van de
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

Ons kenmerk 2008 0704/AV/003								

`s-Gravenhage, 3 juli 2008

Onderwerp: 91ste algemene vergadering

UITNODIGING – BESCHRIJVINGSBRIEF
Het bestuur heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van de 91ste algemene
vergadering van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren, welke wordt gehouden op:
zaterdag 13 september 2008
in het
Fort Sint Pieter
Luikerweg 80
te Maastricht
Aanvangstijd van het huishoudelijke gedeelte van de vergadering is 10.30 uur. Let op! Dit is later dan te doen gebruikelijk in
verband met de mogelijke extra reistijd.
Nadere informatie over de locatie en een routebeschrijving kunt u vinden op www.fortsintpieter.nl en in de via uw afdelingssecretaris verspreide convocatie.
Hoogachtend
namens het bestuur,
(w.g.)
M.C.J.B. Daverveldt,
majoor der infanterie,
algemeen secretaris
Bijlage: Agenda 91ste algemene vergadering KVNRO
Tenue: militair; KM tenue 6, KL DT2, KLu tenue 6, KMar DT2,
burger; tenue de ville

4

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
			

			

AGENDA 91E ALGEMENE VERGADERING
TE HOUDEN OP 13 SEPTEMBER 2008 TE MAASTRICHT

		

					

Huishoudelijk gedeelte

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. 16 juni 2008 te Amersfoort

4.

Jaarverslag 2007 (gepubliceerd in de RO 2008 – 2)

5.

Benoeming van een lid van de kascontrolecommissie

6.

Besluit tot implementatie van de Beleidsnota 2008 - 2011

7.

Voorstel tot opzetten van een Civilian Skills Database

8.

Voorstellen van de afdelingen

9.

Het verenigingsorgaan De Reserve Officier / Voorstel De Reserve Officier Ordonnans

10. Aftreden en benoemingen van bestuursleden, conform het gesteld in de statuten, artikel 9, lid 7:
			
			
		
			
			
		

Penningmeester
De luitenant-kolonel van de logistiek ir. R. Lievestro is statutair aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld.
Het bestuur draagt hem voor voor een nieuwe termijn als penningmeester.
Commissaris Koninklijke Marechaussee
De majoor der Koninklijke Marechaussee drs. G. Pellegrom is statutair aftredend. Hij is niet herkiesbaar. Het
bestuur stelt voorde functie niet meer in te vullen als uitvloeisel van het gestelde in de strategienota bij punt 6

11. Benoeming van de Commissie van Beroep zoals genoemd in artikel 15A, lid 6 van de statuten
12. Vaststellen plaats 92e Algemene Vergadering
13. Rondvraag
14. Schorsing
						

Openbaar gedeelte

15. Heropening door de Algemeen Voorzitter
16. Welkomstwoord door de weledelgestrenge heer J. (Jean) Jacobs, loco-burgemeester van Maastricht
17. Ingekomen stukken en mededelingen
18. Installatie bestuursleden
19. Jaarrrede van de Algemeen Voorzitter
20. Voordrachten en discussie
21. Sluiting
22. Informeel samenzijn met militaire muziek en rondleiding door het Fort Sint Pieter
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luitenant-kolonel Martijn van der Woude,
Comandant Groep Luchtmacht Reserve
De vliegende keeper van de luchtmacht
Interview : Maj Marc Daverveldt
Het is een mooie en warme vrijdagmiddag als ik, voor het
eerst samen met ons nieuw redactielid Mark de Jong, arriveer
bij het kantoor van PI-Company, het bedrijf van Martijn van
der Woude. Ik voel me wat onwennig. Ik ben militair opgegroeid in de landmacht en weet eigenlijk niet zoveel van de
luchtmacht. Ik zie het interview dat ik ga afnemen dan ook als
een uitdaging. Het zal mij een goede mogelijkheid geven om
een deel van de luchtmacht beter te leren kennen.
We worden hartelijk ontvangen. Dat begint al bij de receptie
en ook door de passerende collega die ons meeneemt naar de
kamer van Martijn. Naar goed gebruik wordt er eerst een kop
koffie inschonken. Vervolgens vertellen Mark en ik kort wie
we zijn en wat onze achtergrond is. Na wat huishoudelijke
en organisatorische aspecten te hebben besproken, steken we
van wal met de vraag waarmee ik eigenlijk elk interview begin.
Luitenant-kolonel Martijn van der Woude

Wie is Martijn van der Woude, als mens en als militair?
“Ik begin altijd bij mijn gezin; ik heet Martijn van der Woude,
ben getrouwd en vader van 2 kinderen van 12 en 10 jaar oud.
Ik ben zelf 38 jaar oud en ondernemer sinds 1994,” start Martijn zijn verhaal. Het valt me gelijk op dat hij overkomt als een
aimabel mens, maar ook het ondernemerstype in hem komt
hierbij gelijk naar boven: Geen tijd voor flauwekul, maar gewoon down-to-earth, kort, strak en zakelijk. Hij vervolgt met
het gegeven dat hij onderwijskunden heeft gestudeerd. Deze
studie heeft hij aansluitend aan zijn dienstplicht gedaan. “Mijn
bedrijf heb ik zelf opgebouwd. Ik heb nu 65 medewerkers en
dat geeft mij een flinke verantwoordelijkheid. Maar het geeft
mij ook de mogelijkheid om mijn taak als reserveofficier op
een goede wijze in te vullen. Mijn huidige militaire functie
kost mij tussen de 70 en 90 dagen per jaar. Dat is moeilijk te
combineren met een volledige baan in loondienst.” Maar een
ander voordeel dat hij memoreert is dat het functioneren als
reserveofficier hem in staat stelt kritisch te blijven `Als eigen
baas heb je altijd gelijk en dat kan dodelijk zijn. In mijn huidige
defensiefunctie heb ik vaak geen gelijk en dat geeft het een
andere dimensie dan mijn civiele baan.”
Martijn vervolgt met zijn hobby’s. Hij is sportschutter en
zweefvlieger. Dat laatste mogen we geen hobby noemen,
want het is een lifestyle. Hij beoefent deze lifestyle al sinds
zijn jeugd. Zodoende is zijn interesse voor de luchtmacht gewekt. Een poging om vlieger te worden heeft helaas niet het
gewenste resultaat gehad. Toen hij zijn dienstplicht moest gaan
vervullen, heeft hij kans gezien om dit bij de Luchtmacht te
doen. Als dienstplichtig sergeant vuurleiding heeft hij op een
Fly-catcher radarsysteem, dat gekoppeld was aan de 40/L70,
zijn 17 maanden gediend. Na zijn afzwaaien moest hij elke
18 maanden 3 weken op herhaling om zijn vaardigheden als
vuurleider op niveau te houden, tot 1996. Toen werd Martijn,
net als alle andere reservisten van de luchtmacht, door de minister bedankt voor de bewezen diensten.
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Een hernieuwde kennismaking met de krijgsmacht volgde in
2000 tijdens de voorlichting voor reservisten nieuwe stijl. Na
het eerste, wat obligate, briefje waarin door defensie werd bevestigd dat hij belangstelling had voor een functie als reservist,
volgde een kennismaking met kol Dick Scherjon, die toen net
begonnen was met het IDEA-project. “Voor mij werd duidelijk
dat de krijgsmacht in de 5 jaar dat ik weg was geweest, flink
veranderd was. Ik kreeg een gevoel van: Hé, van deze organisatie wil ik graag weer deel gaan uitmaken! Omdat ik via mijn
bedrijf regelmatig aan consultancy deed, werd ik benaderd om
voor een functie op gebied van economische wederopbouw
te worden uitgezonden naar Bosnië en daar ben ik toen op
ingegaan. Ik werd ook tot kapitein bevorderd. Na mijn terugkomst in 2001 werd ik lid van de stuurgroep reservistenbeleid
van de luchtmacht. Aansluitend ben ik hoofd leiderschapstraining geweest. De luchtmacht heeft een goede naam als
het gaat om leiderschapstrainingen. Ik heb onder andere mijn
bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van IJOLDS en
INLEAD, leiderschapstrainingen voor resp. officieren en onderofficieren. Hiervoor heb ik veel contacten gehad met o.a.
de commandant van de Amerikaanse Air Force Reserves. Daar
is uit voortgekomen dat wij deze cursussen nu samen met de
Amerikanen geven. Dat is iets waar ik best trots op ben.”
In 2005 werd besloten tot de oprichting van de Groep Luchtmacht Reserve. Van der Woude is daar in het prille begin bij
betrokken geweest als hoofd opleidingen, maar werd in diezelfde periode door Scherjon benaderd om netwerkvoorzitter
te worden van IDEA. Hij is die functie toen gaan vervullen. Hij
vervolgt op een betrokken toon met een uitweiding waarom
het zo leuk is om aan iets nieuws te bouwen. Het komt er op
neer dat als je aan iets nieuws bouwt, je op veel facetten een
eigen stempel kunt drukken, waardoor je in het eindresultaat
veel eigen inbreng herkent.

Waarom wilde u commandant van de Groep
Luchtmacht Reserve worden?
“Nadat ik een al weer poosje netwerkvoorzitter bij IDEA was,
begon het in het voorjaar van 2007 weer te kriebelen. Ik ben
toen zelf op zoek gegaan naar een opvolger voor mijn functie.
Zoiets houd je niet lang voor je zelf, dus het zong al snel binnen de krijgsmacht rond. Binnen twee weken werd ik gebeld
door genm Oliemans met de vraag of ik geïnteresseerd was
om commandant van de GLR te worden. Ik was stomverbaasd.
Ik wist namelijk niet dat ik dat mocht worden als reservist. Mijn
voorganger, lt-kol Peer Dekkers, is een vlieger en beroepsmilitair die met FLO was. Het was mij bekend dat hij tot het
voorjaar van 2008 zou blijven. Daarom was de functie voor
mij totaal niet in beeld, vanwege deze termijn en gezien het
verschil in profiel van Dekkers en mijzelf.”
Van der Woude verhaalt vervolgens hoe hij eerst van de verbazing moest bekomen en hoe hij vervolgens draagvlak is
gaan creëren. Immers, een reservist heeft niet alleen met een
militaire commandant en alles wat daar bij hoort te maken,
maar ook met een partner en met een civiele werkomgeving.
Hoewel Van der Woude als eigen baas zelf het nodige kan
beslissen, moest er met zijn commissaris worden gesproken.
Ook diende hij rekening te houden met de toekomst van zijn
65 medewerkers bij PI-Company. Gelukkig voor hem (en de
luchtmacht) waren beiden snel te overtuigen dat de persoon
Martijn van der Woude dit toch wel heel graag wilde en dat er
voor zowel het gezin als het bedrijf ook positieve kanten aan
het aanvaarden van de functie zitten.
Eventjes mijmert Van der Woude over wat hij allemaal bij CIMIC heeft meegemaakt. Duidelijk is dat hij met plezier terugkijkt op die periode, maar zoals altijd gaat het leven door. Hij
vat het samen door te stellen dat er veel is veranderd en vooral
verbeterd binnen de CIMIC-discipline van de krijgsmacht. Van

der Woude: “Het is een redelijk nieuw dienstvak. Hoewel, officieel is het dat nog niet, maar het zou mij verbazen als het
dat op termijn niet zal worden. Ik verwacht dat het registratief
wordt ingedeeld bij de landmacht, maar ook militairen van de
andere krijgsmachtsdelen zullen er onderdeel van zijn en blijven. Qua traditie zal dat nog wel wat problemen opleveren,
maar ook dat zal wel opgelost worden. Bas Baars had gelijk
toen hij in de vorige Reserve Officier stelde dat CIMIC waarschijnlijk het meest paarse onderdeel van de krijgsmacht is.”
Duidelijk is dat hij zijn arbeidssatisfactie haalt uit het opzetten
van nieuwe dingen en daarin te zoeken naar best practices.
Principiële aspecten spelen hierbij voor hem nauwelijks een
rol, omdat zij door hun starheid nieuwe ontwikkelingen in de
weg staan.
Tot slot stelt Martijn dat hij ook wel weer blij was dat hij op het
oude nest van de luchtmacht mocht terugkeren. Dat geeft toch
ook wel weer iets vertrouwds. Paars bij CIMIC was een mooie
uitdaging en een zeer leerzame ervaring, maar verbondenheid
met iets dat van jezelf is, geeft toch ook een mooi gevoel.
Samenvattend concluderen we dat Van der Woude zijn uitdagingen ziet in het nieuwe, dat hij graag wil delegeren en dat
er na de gewone werkdag nog meer moet zijn, niet alleen qua
gezin, maar ook professioneel. De redactie van De Reserve
Officier herkent dit als iets dat ze veel zien bij actieve reservisten.
Over dat delegeren heeft Van der Woude nog het nodige te
vertellen. Zijn voorganger was nagenoeg fulltime beschikbaar
voor het invullen van zijn functie. Van der Woude, als echte
reservist, heeft maar een beperkt aantal dagen beschikbaar.
Hij stelt hierbij duidelijk de limiet op 70 tot 90 dagen per jaar.
Veel van die dagen worden door allerlei ceremoniële aspecten
ingevuld. Hierbij valt te denken aan commando-overdrachten,

De Vaandelwacht van de Koninklijke Luchtmacht bestaat geheel uit reservisten
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Het wapen van de Groep Luchtmacht Reserve

medaille-uitreikingen, begrafenissen en wat dies meer zij. Hier
valt niets op af te dingen, net zo min als op de tijd die hij kwijt
is met personeelszorg voor zijn staf en ondercommandanten.
Maar dat betekent wel dat hij regelmatig extreem moet delegeren om alles nog op een verantwoorde wijze in zijn agenda
te kunnen persen en nog steeds daadwerkelijk invulling te kunnen geven aan zijn commandantentaak.
“Ik ben onderdeelscommandant bij de luchtmacht. Daar zit ik
in hetzelfde overleg waar ook de andere basis- en groepscommandanten zitten. Ik kan daar met mijn mensen scoren op
een pragmatische aanpak. Dat wordt ook sterk gewaardeerd;
ik help collega commandanten om hun gaten in de organisatie tijdelijk op te vullen. Eigenlijk ben ik directeur van een
uitzendbureau binnen de Luchtmacht. Het valt mij ook vaak
op dat binnen de beroepsorganisatie heel veel geregeld is
voor mensen. Juist omdat ik geen voltijdsmilitair ben, is zelfredzaamheid van mijn mensen belangrijk. Ik ben er niet altijd
om hun handje vast te houden.”

bedrijfsvoering van de luchtmacht. Dus ook als er verder niets
aan de hand is. Daarin onderscheiden we ons sowieso van de
Natres, die alleen bij een opschaling van de dreigingssituatie
actief gaat bewaken en beveiligen. Verder doen wij ons werk
altijd binnen de hekken van een luchtmacht object, dus militair
terrein. Daarnaast hebben alle GLR-militairen een AZV-opleiding gehad (AZV = Algemene Zelf Verdediging) waardoor ze
altijd met de wapenstok en handboeien mogen optreden. Dit
wijkt structureel af van de Natres, die een dergelijke opleiding
niet kent. Verder heeft de Natres meer een infanteriekarakter. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat zij groepswapens
zoals Minimi’s hebben. De GLR-militairen hebben alleen een
persoonlijk wapen. Daarnaast hebben wij geen eigen organiek vervoer of communicatiemiddelen. Wij vallen terug op
de middelen die altijd al op de vliegbasis aanwezig zijn. Wij
zijn daarmee dus altijd locatiegebonden, terwijl de Natres in
wezen in elk op de kaart getekend ei kan worden ingezet en
daarvoor dus ook de uitrusting heeft.” Van der Woude vervolgt zijn betoog dat de functie van de GLR niet alleen operationeel is, maar ook ceremonieel. Zo wordt de vaandelwacht
van de luchtmacht gevormd door militairen van de GLR. Ook
bij staatsbezoeken bestaat het luchtmacht-contigent van de
erewacht meestal voor het grootste deel uit GLR-militairen.
Daarmee ontlast de GLR de operationele squadrons, zodat
deze zich kunnen bezighouden met de core business van de
luchtmacht, namelijk het laten vliegen van de vliegtuigen ten
faveure van de totale krijgsmacht. Men kan stellen dat hiermee de facto invulling wordt gegeven aan het begrip back-fill.
Daarmee heeft de GLR zich bij veel basis- en squadroncommandanten geliefd gemaakt.
Het is een misvatting om de GLR te zien als de eenheid die de
taken en tradities van de Luchtmacht Bewakingsdienst heeft
overgenomen. De GLR is meer, veel meer dan dat (zie ook de
fact-sheet aan het einde van dit artikel. red) want de GLR heeft
niet alleen personeel voor bewakings- en beveiligingstaken,
maar er zijn ook RSD-ers in de organisatie opgenomen en de
GLR verzorgt voor een deel haar eigen opleidingen. Een deel
van de RSD-ers van de GLR zijn gedetacheerd bij 1 CIMICbataljon en is daar onderdeel van de netwerken.

Wat is het verschil tussen de GLR en de Natres, behalve het uniform?
Voor beide eenheden geldt dat zij in tijden van verhoogde
waakzaamheid kunnen worden ingezet voor bewakings- en
beveiligingstaken. Kort door de bocht: De core business voor
beide eenheden is dezelfde. Waarom dan toch die verschillende benadering?

Wat wilt u bereiken als groepscommandant?
Van der Woude wil werken aan een goed zichtbare GLR die
daadwerkelijk iets toevoegt aan de krijgsmacht. Het is hierbij van belang dat de GLR erin slaagt te verjongen. Dat dit
lukt blijkt onder meer doordat er een redelijk aantal ‘spijkerbroeken’ instromen. Het blijft een uitdaging om deze mensen
te vinden en te binden, omdat er ook voor hen een redelijk
carrièreperspectief moet zijn. In de beginperiode zijn er wel
eens complete detachementen van de Natres ingestroomd,
maar dat bleek geen succes. Deze detachementen bleven
vaak min of meer intact, waardoor het groene gehalte vaak te
hoog bleek. Dat bleek uiteindelijk geen succes voor een goede
integratie in de GLR. Ook wil de GLR geen directe concurrentie aangaan met de Natres, hoewel voor een deel in dezelfde
personeelsvijver wordt gevist. Ook wil hij nieuwe taken toevoegen aan de bestaande van de GLR. Hij heeft hiervoor een
beleidsvisie gepresenteerd. De verwachting is dat daarvoor in
de nieuwe reservistennota van de Staatssecretaris, die dit najaar verschijnt, ruimte wordt geboden.

“De luchtmacht is zuinig op haar materiaal. Dat is inherent aan
het vliegersvak,” begint Van der Woude. “Wij draaien bij piekbelasting mee in de vredesbewaking en daarmee in de vredes-

Als u naar uw groep kijkt, wat valt u dan op aan
de mensen die het vullen?
“Reservisten zijn allemaal mensen die iets gedrevens heb-
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ben, want waarom zou je na je volledige werkdag en naast de
aandacht voor je gezin, ook nog eens militair willen zijn? Dat
maakt het werken met reservisten niet eenvoudig. Je ziet dat
dat ook bij onze BOT-collega’s. We kunnen zonder meer stellen dat niet al deze collega ’s geschikt zijn om met reservisten
te werken. Er zijn er die vinden dat we, de reservisten, allemaal
een te grote auto hebben, een te grote mond hebben en dat we
allemaal ten onrechte vinden dat we modelmilitairen zijn. Als
je daar niet mee om kan gaan, moet je ook geen taak of functie
ambiëren waar je met reservisten wordt geconfronteerd. En die
functies zijn er niet meer zoveel. Overigens zien we hier wel
duidelijk een verschuiving ten faveure van de reservist. Dat
heeft twee oorzaken, enerzijds de beweegredenen van de huidige reservisten, die in tegenstelling tot de koude oorlog reservisten, geheel vrijwillig voor zijn loopbaan als militair kiest en
anderzijds doordat steeds meer BOT-collega’s steeds positievere ervaringen hebben met capabele en goed gemotiveerde
en opgeleide reservisten die vaak een verfrissende kijk hebben
op de zaken die voorbij komen.”

Woude spreekt zijn zorg uit over het juridische kader waaronder deze mensen zijn of worden uitgezonden. In de praktijk
worden zij onder artikel 11 tijdelijk in beroepsdienst genomen.
Hierdoor vallen ze officieel niet meer onder zijn competentie
omdat hij alleen commandant is van reservisten. Hij is dan
ook in gesprek met de leiding van het departement en ARA
om te bezien of hier wellicht op een andere manier mee moet
worden omgegaan. Het grote probleem voor de commandant
is dat als een reservist op uitzending gaat, hij gedurende 3
maanden opwerken, 6 maanden uitzending en 1 maand ontschepingsverlof de facto niet beschikbaar is. Voor Van der
Woude betekent dat dus dat hij dan formeel een vacature
heeft. Daarnaast levert dat een operationeel probleem op, met
name voor sleutelfunctionarissen. De reservecomponent binnen de Luchtmacht is klein en vervangers of waarnemers zijn
zeer dun gezaaid. Als commandant van een reserve-eenheid
moet hij gaten in de organisatie vullen, niet laten ontstaan. Dit
krijgt nog meer lading als de GLR daadwerkelijk aan back-fill
moet gaan doen.
Van der Woude is redelijk tevreden over de vulling en werving. Hierbij memoreert hij dat er sprake is van kwaliteit voor
kwantiteit. Het volledig op sterkte komen is uitgesmeerd over
6 jaren. Totaal zijn nu ca 340 functies van de 532 gevuld en
het streven is om de vulling in 2011 op meer dan 95% te hebben en zal de werving alleen dienen ter vervanging van mensen die uittreden.

Algemene Zefverdediging is onderdeel van de opleiding

Heeft u wensen op het gebied van kwaliteit en
kwantiteit m.b.t. de officieren voor uw groep?
En moeten de sollicitanten per definitie reservisten zijn met een luchtmachtachtergrond,
of zijn bijvoorbeeld ex landmachtmilitairen of
spijkerbroeken met de juiste competenties ook
welkom?
Van der Woude: “Omdat ik als commandant een verantwoordelijkheid heb voor het goed functioneren van mijn eenheid,
ben ik, samen met mijn mensen, altijd op zoek naar individuen
die de juiste skills en competenties hebben om deel uit te maken van mijn eenheid en die aan het functioneren van mijn
eenheid een positieve bijdrage kunnen leveren. Waar iemand
dan vandaan komt is dan niet wezenlijk van belang.”

Wat kunnen actieve reservisten doen (of nog
meer doen) aan de uitstraling van de GLR?
Reservisten moeten een professioneel product neerzetten. Dat
betekent dat dezelfde standaarden die voor BOT-militairen gelden, ook voor reservisten gelden. Eigenlijk moeten reservisten
net iets meer militair zijn dan onze BOT-collega’s. Verder moeten wij onze BOT-collega’s met respect behandelen, omdat ze
vaak op uitzending moeten. Overigens moet dat wederzijds
zijn, omdat we steeds vaker gaten in de organisatie mee helpen vullen. Over dat laatste hoef ik me de laatste tijd steeds
minder zorgen te maken. Het grote aantal inzetdagen van de
GLR heeft daar absoluut aan bijgedragen. Wij hebben vorig
jaar 4.500 daadwerkelijke inzetdagen geleverd. Zo hebben wij
veel werk uit handen van onze BOT-collega’s kunnen nemen
en dat is tastbaar.
Na zo’n anderhalf uur nemen we afscheid, veel informatie rijker en met een duidelijk beeld van de visionair die de GLR
leidt. Mark en ik praten nog even na op de stoep. We typeren
het gesprek als informatief en aangenaam. Onderweg naar huis
laat ik het bezinken. Het uitwerken komt na het weekend…

Reservisten nemen daadwerkelijk deel aan diverse uitzendingen. Zijn hiervan ook voorbeelden
bij de Groep Luchtmacht Reserve en wat is uw visie hierop?
Op dit moment levert de GLR ook mensen voor Afghanistan.
Ten tijde van het interview waren er 4 militairen op uitzending,
in CIMIC- en in administratieve functies. In het verleden zijn
er ook logistieke functies vervuld door GLR-militairen. Van der
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Groep Luchtmacht Reserve
Factsheet
(Bron: www.luchtmacht.nl, bewerkt door de redactie van de RO)

De reserve component van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK, v.h. de Koninklijke Luchtmacht) is de Groep Luchtmacht Reserve (GLR). Een groep bij de luchtmacht is te vergelijken met een bataljon bij de landmacht en de mariniers.
De GLR is operationeel sinds 1 januari 2005 en de organisatie
bestaat uit een staf en 5 squadrons, die ondergebracht zijn op
verschillende luchtmachtlocaties in het hele land. De GLR is
532 formatieplaatsen sterk.
Taakstelling
De GLR ondersteunt de Luchtmacht bij het uitvoeren van de
bewaking van de vliegbases. Dat gebeurt als er extra waakzaamheid wordt verlangd, bijvoorbeeld tijdens grote oefeningen, maar ook tijdens de jaarlijkse Open Dagen. Daarnaast
spelen de reservisten een grote rol in de uitvoering van ceremoniële taken. Het ondersteunen van oefeningen en operaties
van de Landmacht, waarbij ze de Brigadestaven assisteren bij
het aanvragen van luchtsteun (FAC en ALO) behoort tevens tot
de taken van de GLR. Tot slot kan de GLR de samenleving ondersteunen in geval van calamiteiten (3e hoofdtaak defensie).
Voor een belangrijk deel van de functies in de GLR is een militaire achtergrond niet vereist. Daarvoor is er een basisopleiding, bestaande uit 4 modules van elk twee en een halve dag.
Opleiding, training en inzet gebeurt in overleg, in weekenden,
maar ook op doordeweekse dagen. Voor alle genoemde taken
geldt dat er alleen dan een beroep op de reservisten wordt
gedaan, als door de omstandigheden niet over voldoende beroepspersoneel kan worden beschikt.
Korte historie
De GLR, operationeel sinds 1 januari 2005, is de organisatie
waarin alle reservisten van het Commando Luchtstrijdkrachten
zijn opgenomen. Op 20 november 2004 werd de GLR officieel
opgericht door de Commandant Tactische Luchtmacht, genm
J.H. de Jong, door het overhandigen van de onderdeelvlag aan
de commandant GLR, lt-kol Peer Dekkers. De GLR bestaat uit
een staf en vijf squadrons, die ondergebracht zijn op verschillende luchtmachtlocaties in het hele land.
Onderdeelembleem
De oprichting van de GLR is door de Commandant Tactische
Luchtmacht, genm J.H. de Jong, bekrachtigd met het overhandigen van de onderdeelvlag aan de Commandant van de GLR.
In zijn oorspronkelijke vorm was dit embleem toegekend aan
het inmiddels opgeheven 20 LB Squadron van de Vliegbasis
Twenthe.
De embleemspreuk “VRIJWILLIG NIET VRIJBLIJVEND” is tekenend voor de motivatie van de Luchtmacht reservist. Immers,
de reservist verricht zijn of haar inzet niet voor de dagelijkse
boterham. En toch kan de Luchtmacht steeds, als daar om
wordt gevraagd, op die inzet rekenen!
Dispositie
De GLR is over het hele land verdeeld:
• Staf GLR: AOCS Nieuw Milligen
• 601 RMT Squadron: Vliegbasis Volkel
• 602 RMT Squadron: Luchtmachtbasis De Peel en
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		 Vliegbasis Eindhoven
• 603 RMT Squadron: AOCS Nieuw Milligen en Vliegbasis Leeuwarden
• 604 RMT Squadron: Vliegbasis Gilze Rijen, Vliegbasis
Soesterberg, Vliegbasis Woensdrecht
• 600 Opleidings- en Ondersteunend Squadron LR:
Vliegbasis Soesterberg
Reservist Militaire Taken
In de uitvoering van haar taken kent de krijgsmacht jaarlijks
enkele pieken in de personeelsinzet. Dat kunnen vooraf te
plannen pieken zijn, zoals de beveiliging van de Open Dagen
van de Koninklijke Luchtmacht of grote oefeningen. Maar ook
onverwachtse extra inzet, zoals aanvullende bewaking bij terroristische dreiging en steunverlening aan de samenleving, bijvoorbeeld bij de bestrijding van de gevolgen van een vogelpest
epidemie. Ook het verrichten van ceremoniële diensten valt
hieronder. Daarvoor heeft de krijgsmacht met haar reservisten
militaire taken een buffer opgebouwd.
De GLR maakt deel uit van deze buffer. De RMT’er van de
GLR verklaart zich bereid om minimaal 24 dagen per jaar in
werkelijke dienst te komen. Een deel van deze opkomstdagen
is bestemd voor opleiding en training, want ook een reservist
dient aan minimale inzetbaarheid eisen te voldoen. De overige
dagen worden gebruikt voor daadwerkelijke inzet.
Reservist Specifieke Deskundigheid
Het zwaartepunt van de inzet van de krijgsmacht ligt bij crisisbeheersingsoperaties, de zogenaamde tweede hoofdtaak van
de krijgsmacht. Voor reservisten is hier een taak weggelegd op
gebieden waar onvoldoende deskundigheid in de krijgsmacht
aanwezig is. Bij expeditionair optreden heeft defensie dan ook
behoefte aan de civiele specialistische kennis en ervaring van
de RSD. Deze reservisten zijn speciaal aangetrokken vanwege
hun opleiding, deskundigheid en ervaring die zij in de civiele
sector hebben opgedaan. Dit is de categorie Reservist Specifieke Deskundigheid, afgekort RSD. Voor deze categorie kent
de GLR slechts enkele functies. Het merendeel van de functies
voor RSD’ers is terug te vinden bij de Koninklijke Landmacht.
Solliciteren bij de GLR
Heb je interesse in een aanstelling als RMT bij de GLR? Kijk
dan op www.werkenbijdeluchtmacht.nl en meld je aan voor
een informatie avond.
Contactgegevens
Commando Luchtstrijdkrachten, Sectie Reservepersoneel
CLSK/DO/AGWFPO/SRES
Hoofd Sectie Luchtmacht Reserve
Maj H. van Buren, 13A05
MPC 92A
Postbus 8762
4820 AA BREDA
(076) 544 79 04 / (0577) 45 36 75
E-mail: reserve@af.dnet.mindef.nl
E-mail: reserve@luchtmacht.nl

Verenigingszaken
Afgelasting van de Algemene Vergadering
op 24 mei 2008
Zoals reeds in de eerste Reserve Officier van 2008 aangekondigd, zou de KVNRO haar Algemene Vergadering (AV) aanvankelijk op zaterdag 24 mei houden. In de loop van het eerste
kwartaal werd duidelijk dat de gastheren voor deze AV, de
afdeling Limburg, het voornemen had dit in Fort Sint Pieter te
Maastricht te doen.
Door een aantal factoren is de communicatie traag op gang gekomen. Dit heeft te maken met enerzijds het laat beschikbaar
komen van een aantal belangrijke gegevens en anderzijds met
de relatieve onervarenheid van de algemeen secretaris en het
feit dat de redactie van De Reserve Officier nog steeds kwantitatief onderbemenst is.
Helaas bleek daarnaast dat de techniek ons bij het samenstellen van De Reserve Officier ook nog eens in de steek liet. Als
gevolg van de late verzending van De Reserve Officier en omdat ook via enkele afdelingen de convocatie niet tijdig bij de
leden kwam, was het aantal aanmeldingen op 13 mei ronduit
teleurstellend. Het bestuur van de afdeling Limburg heeft er
toen bij het Landelijk Bestuur op aangedrongen het uitstellen
van de vergadering dringend te overwegen.
Als klap op de inmiddels toch al forse vuurpijl bleek dat onze
belangrijkste externe spreker, staatssecretaris Jack de Vries, helaas niet tijdig terug zou zijn van een andere reis en daardoor
niet kon deelnemen.
Alles bij elkaar optellend kon het bestuur tijdens de bestuursvergadering van 14 mei niet anders dan concluderen dat het
door Limburg voorgestelde uitstel feitelijk de enige optie was.
Met pijn in het hart is dit besluit genomen en onmiddellijk aan
de afdelingen gecommuniceerd. Omdat De Reserve Officier
ondertussen al door de post werd verspreid, was het niet meer
mogelijk deze tegen te houden en aan te passen.

Kort verslag van de Buitengewone Algemene
Vergadering van 16 juni 2008
Op maandag 16 juni 2008 is een buitengewone algemene vergadering (BAV) gehouden op de Bernhardkazerne te Amersfoort. Deze BAV was statutair nodig omdat we helaas de AV
van 24 mei hebben moeten afblazen. Onze statuten, die weer
op wettelijk richtlijnen zijn gebaseerd, schrijven voor dat het
bestuur jaarlijks binnen de eerste zes maanden een AV moet
uitschrijven. Als dat om dwingende redenen niet mogelijk is,
bestaat er de mogelijkheid om een BAV te houden waarin het
bestuur onder meer uitstel kan vragen voor de statutair verplichte onderdelen van de AV, met maximaal 5 maanden. Dit
betekent dat alle verplichte onderwerpen voor 1 december
van elk jaar behandeld moeten zijn in een (B)AV.
Omdat door het onverwachte uitstelbesluit van 14 mei er niet
meer voldoende tijd was om aan alle verplichte termijnen te
voldoen, was het bestuur van mening dat er sprake was van
een overmachtssituatie. Als gevolg hiervan hebben we gewerkt
met het adagium “als het niet gaat zoals het moet, dan moet
het maar zoals het gaat”. De meest praktische oplossing was

om de te houden BAV te combineren met de al geplande vergadering van het algemeen bestuur (AB) op 16 juni 2008. Het
voordeel van deze aanpak was dat in elk geval alle afdelingsbestuurders deze datum in hun agenda hadden staan. Ook de
vertegenwoordigers van commissies worden voor deze vergaderingen uitgenodigd, zodat er een representatieve vertegenwoordig vanuit de achterban verwacht mocht worden.
Zodoende is in eind mei een convocatie voor de te houden
BAV uitgestuurd. Ongelukkigerwijs is bij het opstellen van de
agenda weliswaar bekeken welke punten toch in de genoemde
BAV konden worden behandeld, maar werd door de algemeen
secretaris verzuimd om het belangrijkste agendapunt ook feitelijk te agenderen; het verzoek tot uitstel van de AV. Dit is aan
het begin van de vergadering bij het definitief vaststellen van
de agenda alsnog gecorrigeerd. Verder is getracht om een aantal zaken die wel “vergadertafelfähig” waren, af te wikkelen.
Hierdoor zal er meer tijd voor andere zaken beschikbaar zijn
in de nog te houden AV.
In de BAV zijn de volgende zaken behandeld:
• Verzoek tot uitstel voor het houden van een AV
• Financiële jaarstukken 2007 en decharge voor het financiële beleid
Bij het eerste punt heeft het bestuur een toelichting gegeven
die in lijn is met het hierboven beschrevene. Over het tweede
punt, financiën, valt te melden dat de penningmeester zijn
stukken heeft toegelicht. Omdat deze al eerder, in de AB-vergadering van 14 april 2008, waren besproken door de aanwezige leden, kon worden volstaan met de conclusie dat de
inhoudelijke opmerkingen uit die vergadering ter harte waren
genomen en verwerkt in de voorliggende stukken. Daarnaast
kon de penningmeester, zij het in etappes, een verklaring van
de kascontrolecommissie overleggen, waarin deze de vergadering meldde dat de boeken in orde waren en adviseerde
de commissie om het bestuur decharge te geven voor het gevoerde financiële beleid. De gemachtigde namens de Afdeling
Den Haag stemde tegen maar uiteindelijk werd het advies van
commissie onder applaus aangenomen.
Naast deze verplichte onderwerpen is de gang van zaken
rondom strategienota ter sprake gekomen. Hierbij is door de
vicevoorzitter nogmaals in herinnering gebracht hoe de strategienota tot stand is gekomen en welke stappen eerder zijn
afgesproken om tot een definitief voorstel voor in de AV te
komen. De door de afdeling Rotterdam geuite kritiek is, naar
de mening van het bestuur, niet in overeenstemming met de
eerder overeengekomen marsroute. Van belang hierbij is dat
de door Rotterdam geuite wens voor een vaste commissaris
post-actieven niet past in de nieuwe structuur, waarbij alleen
voorzitter, secretaris en penningmeester op functie worden gekozen en de overigen als bestuursleden zonder direct takenpakket worden gekozen. Het voltallige bestuur verdeelt vervolgens
in onderling overleg de taken op een manier die het meeste
recht doen aan enerzijds de actuele wensen van de vereniging,
geuit in de algemene vergadering en de prioriteiten die het bestuur geeft aan onderwerpen die bestuursaandacht behoeven
en anderzijds de competenties van de bestuursleden, zowel in
kwalitatieve als kwantitatieve zin. Hierdoor ontstaat een klein,
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maar slagvaardig bestuur dat flexibel kan omgaan met datgene
wat op de bestuurstafel ligt. Hierbij is door de vicevoorzitter
nogmaals aangetekend dat post-actievenbeleid een van de onderwerpen is dat ook naar de mening van het huidige bestuur
nadrukkelijk op de bestuurstafel ligt. De AV kan daarbij de
wens uitspreken dat er een of zelfs meer bestuursleden taken
gaan vervullen op gebied van post-actievenbeleid.

91ste Algemene Vergadering op
zaterdag 13 september
Nadat de vergadering van 24 mei was uitgesteld en de BAV
van 16 juni was gepland, is in overleg met de afdeling Limburg
besloten om de 91ste AV opnieuw in te plannen op zaterdag
13 september 2008. De wervende uitnodiging van de afdeling

Limburg is ondertussen via de afdelingssecretarissen verspreid.
U vindt over de inhoud elders in deze Reserve Officier meer.
Gezien de ambiance in de historische locatie die onze Limburgse collega´s hebben weten vast te leggen, kan het bestuur niet
anders dan u allen op te roepen om vooral deze AV te bezoeken. Er wordt nog druk onderhandeld met een aantal mogelijke
sprekers, maar wees er van overtuigd dat dit zeer de moeite
waard zal zijn. Zodra wij zekerheid hebben over de sprekers,
zullen wij hierover de afdelingssecretarissen informeren.
Komt allen op 13 september naar Fort Sint Pieter in Maastricht!
Maj Marc Daverveldt,
algemeen secretaris

Van Paard tot Pantser
Het Cavaleriemuseum in Amersfoort
Volgend jaar bestaat het Cavaleriemuseum op de Bernhardkazerne in Amersfoort vijftig jaar. Betekent dat ook, dat er vóór
1959 géén cavalerie-exposities waren? Zeker niet. Al lang voor
de Tweede Wereldoorlog exposeerde de Cavalerie haar historisch bezit. In daarvoor speciaal beschikbaar gestelde ruimten, maar ook in bureaus, vergaderzalen en zelfs bij officieren
thuis, zoals de grote cavalerieverzameling van ritmeester A.C.
Baron Snouckaert van Schauburg (1841-1902) . Het bewaren
en tonen van historisch en traditioneel bezit was voor de Cavalerie een vanzelfsprekendheid.
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Daarmee werden de tradities van het Wapen uitgedragen,
werd de trots op het eigen korps gestimuleerd en werd de onderlinge saamhorigheid bevorderd. Dat is tot op heden nog
zo. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze traditie al in 1946
voortgezet. In 1958 werd besloten over te gaan tot een vaste
expositie met een deugdelijke rechtspositionele basis en werd
de Stichting Historische Verzameling Cavalerie (HVC) opgericht. Aan de HVC werd een kelderruimte in gebouw B op
de Bernhardkazerne ter beschikking gesteld voor de expositie
en een depot. De expositie werd met veel zelfwerkzaamheid,
improvisatievermogen en betrokkenheid door vrijwilligers ingericht en op 25 september 1959 officieel geopend. Het bezoeken van de expositie was een verplicht onderdeel van de
opleiding van de lichtingen dienstplichtigen.
In 1972 werd aan de HVC een souterrain in gebouw P ter beschikking gesteld. De expositie werd daar naartoe verplaatst.
Na een klein jaar hard werken kon de vernieuwde expositie
in 1973 worden geopend door Z.K.H. Prins Bernhard. In 1993
werd door de Wapen Traditieraad Cavalerie (WTRC) beslist,
dat al het historisch en traditioneel bezit van de Cavalerie zou
worden geconcentreerd in één verzameling en één expositie.
Door de Bevelhebber der Landstrijdkrachten werd daarvoor
het gehele gebouw P beschikbaar gesteld. Dit voormalige lesgebouw was om meerdere redenen niet meer geschikt voor
andere doeleinden en mocht voorts niet worden afgebroken.
Op 25 april 1998 kon de vernieuwde expositie in dit gebouw
door Z.K.H. Prins Willem-Alexander worden geopend. Vrijwil-

voertuigen enz. De collectie die wordt getoond, mag er zijn.
Veel goede schilderijen, aquarellen en andere afbeeldingen.
Een zeer groot aantal hoogwaardige miniaturen en schaalmodellen, een unieke collectie opengewerkte vuurwapens, veel
mooie zilveren voorwerpen, waaronder veel ruiterprijzen,
fraaie uniformen, een grote en representatieve collectie pantser- en wielvoertuigen enz. enz.

ligers van alle rangen in de Cavalerie hadden aan het museumvernieuwingsproject ruim vijf jaar heel hard gewerkt. De
investeringen voor het project waren voor de Stichting HVC
aanzienlijk. Uit eigen middelen, steun van vrienden en sponsors 1,5 miljoen gulden. Daarvan werd ruim _ deel besteed
aan infrastructurele aanpassingen en de rest aan de inrichting.
In de jaren daarna werd fase 2 van het project aangepakt. Het
realiseren van de expositie van de collectie historische cavalerievoertuigen in de voormalige Landsverkgarage.
Dat de vrijwilligers van het museum goed werk hebben geleverd en dat de bijdragen van alle sympathisanten goed zijn (en
worden) besteed, blijkt uit de expositie, die kan wedijveren
met vele andere musea in Nederland. In de expositie wordt
een beeld gegeven van de Cavalerie sedert haar ontstaan. Met
als kapstok een historische tijdlijn (vanaf 1578), komen alle aspecten van het oudste bereden Wapen aan de orde. Uniformering, bewapening, het gebruik van paarden, cavalerietradities,
krijgsverrichtingen, de overgang van paard naar wiel- en rups-

Deze collectie wordt jaarlijks met veel voorwerpen aangevuld.
Door schenkingen, maar ook door het aankopen van stukken.
Dat wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun
van de ca. 900 Vrienden van het museum. Zo werden bijvoorbeeld gekocht: een groot schilderij en een klein olieverf van
J. Hoynck van Papendrecht, een aquarel van H.M. Krabbé,
een gewassen pentekening van W.C. Staring, een pentekening
van H.W. Koekkoek en een miniatuur, in 1817 geschilderd,
in tempera op ivoor. Andere aankopen vonden plaats in de
uniformsfeer, blanke wapens, miniaturen, schaalmodellen en
uitrustingsstukken. Behalve aan de collectie en expositie wordt
ook veel aandacht besteed aan en geïnvesteerd in onderzoek,
documentatie, fotoarchivering en publicaties. In de afgelopen
tien jaar heeft het museum vier boeken uitgegeven en er is
ook anderszins gepubliceerd. Momenteel wordt aan meerdere
publicaties gelijktijdig gewerkt. Wilt u een bezoek brengen
aan dit museum, op 15 minuten loopafstand van Amersfoort
centraal station, dan is wellicht het 2e provinciale museumweekend zaterdag 25 en zondag 26 oktober een goede gelegenheid. Normale openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur. Voor overige informatie kunt u terecht op
www.Cavaleriemuseum.nl
Bijdrage van medewerkers van Het Cavalerie museum.

* Vanaf 1878 bracht Albert Carel Baron Snouckaert van Schauburg in zijn
woning in Den Haag een grote militaire collectie bijeen. Later werd deze geëxposeerd in het Gemeentemuseum aan de Korte Vijverberg. Het accent lag
daarbij op de Cavalerie. Snoukaert was officier bij dit wapen. In 1889 werd de
collectie verplaatst naar het Rijksmuseum in Amsterdam. In het Cavaleriemuseum is nog van hem te bewonderen de zilveren beker (bijna één kilo zwaar
en 36,5 cm hoog, die hij in 1884 aan zijn regiment heeft aangeboden.

13

Veel succesvolle doorzetters bij Jubileum TMPT
Op 15 en 16 mei 2008 vond de 60ste TMPT plaats vanuit de
Generaal Winkelmankazerne (voorheen de Legerplaats Harskamp). Deze sportieve militaire prestatietocht kent een kleurrijke geschiedenis waaronder prins Bernhard als deelnemer in
1938. De deelname van de Prins zorgde voor veel toeloop die
in de jaren daarna bleef groeien.
Door kol Gerard Lettinga

megen, de Militaire Vijfkamp en de Vaardigheidsmedaille van
NOC-NSF. Ook is de TMPT-commissie sinds 2006 aangesloten
bij het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS).
“Ieder van de twaalf opdrachten op zich is met training
vooraf te halen, maar de combinatie daarvan stelt hoge fysieke eisen aan de deelnemers”. Veel deelnemers ervoeren
dit adagium aan den lijve. Daarbij wordt de regel uit het
reglement bedoeld, die bepaald dat bij een onvoldoende
resultaat voor een bepaald onderdeel met het lopen van
een extra afstand (“bonusloop”) dit onderdeel alsnog kan
worden gehaald. Bij meer dan twee bonuslopen volgt automatisch diskwalificatie.

Commandeur Kopp met LTZ Glenewinkel

Maar in die zestig jaren is er inmiddels het nodige veranderd.
Daarom werd er gesproken over de 60ste TMPT en de 6e TMPT
nieuwe stijl. Want in 2003 werd door de organiserende Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren (KVNRO) samen met de LO/sport-organisatie van de Koninklijke Landmacht
een totaal nieuwe militair- fysieke sportprestatietocht ontwikkeld.

Van het varen met een kajak varen kun je hoogstens een beetje nat
worden

Die vernieuwing is nog niet bij iedereen bekend. Dat bleek onder
meer uit de reacties van de groep bezoekers, die ter gelegenheid
van het jubileum waren uitgenodigd. Deze kwamen met eigen
ogen aanschouwen welke inspanningen de 468 gestarte militairen moesten leveren. Onder deze bezoekers van genm Van Ede,
plaatsvervangend Hoofd Directeur Personeel (P-HDP). Ze waren eensgezind in hun reacties dat de huidige TMPT terecht één
van de vier officiële sportprestaties is waarvoor een medaille
wordt uitgereikt die door militairen op hun uniform gedragen
mogen worden. Naast de TMPT zijn dit de Vierdaagse van Nij-

Het is vooral de diversiteit van de opdrachten die in de ogen
van de deelnemers de TMPT aantrekkelijk maakt. Alle opdrachten zijn verdeeld over de categorieën Sportief, Oriëntatie,
Nauwkeurigheid en Militair en moeten steeds als duo worden
uitgevoerd.

De geweerbaan met de Diemaco C7

Ook luchtmobiel komt aan zijn trekken
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Van het varen met een kajak varen kun je hoogstens een beetje
nat worden, maar het samen binnen de limiet een munitiekistje van 16 kilogram over de internationale hindernisbaan
meetorsen en –slepen, kost velen een extra rondje rennen van

16 kilo kan zwaar zijn, heel zwaar...

Bij deze deelnemer is het moreel uitstekend

1, 2 of 3 kilometer. De touwhindernisbaan geeft dan weliswaar
minder problemen, maar de precisie proef van het gooien van
oefenwerpgewichten betekende voor veel teams eveneens een
extra conditieproefje doen over 1, 2 of 3 kilometer.

Sportraad de deelnemers een hart onder de riem stak en het
belang van de TMPT onderstreepte. Het belang moet mede in
het licht worden gezien van het defensiebeleid op gebied van
de fysieke conditie en de toekomstige fittest.

Het fietsen in de stromende regen op de tweede dag werd
als “zeer koel” ervaren. Met trillende hand een bekertje hete
koffie naar binnen werken is dan een lastige maar aangename onderbreking. En diezelfde aanslag op de conditie en de
spieren heeft tevens tot gevolg dat deelnemers met een goed
schietimago toch onvoldoende treffers kunnen scoren met als
epiloog 2 of 4 kilometer extra (hard)lopen. Mentaal is dat even
doorbijten voor het teamlid dat wel voldoende punten schoot,
maar toch ook diezelfde extra kilometers moet afleggen.

De voorzitter van de TMPT, kol Gerard Lettinga, gaf in zijn terugblik op het verloop van de prestatietocht aan, dat de gedegen voorbereiding en het getoonde doorzettingsvermogen een
grote bijdrage hebben gehad aan het hoge slagingspercentage
van 82 %. Hij sprak daarbij de wens uit dat er in de toekomst
meer vrouwen zullen gaan deelnemen.

Tijdens deze TMPT werd voor het eerst gebruik gemaakt van
elektronische registratie met chips en registratiekastjes op een
meerdere sportonderdelen. Hierdoor konden prestaties en
strafverplaatsingen objectief worden gemeten en waren de bekende officiersdiscussies op voorhand kansloos.

We hebben het gehaald!

Ook van marsen kun je een beetje nat worden

De slotbijeenkomst werd opgeluisterd met een optreden van
de “Dutch Military Drums & Pipers”. Dit jaar konden er 296
deelnemers het TMPT-kruis voor de eerste keer in ontvangst
nemen. Er waren 90 deelnemers die het TMPT-kruis al eerder
ontvingen. De recordhouder is Oberleutnant zur See Glenewinkel. Hij ontving het cijfer 21 uit handen van Commandeur
Kopp, die in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Defensie
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Reservisten helpen veteranen
Mede dankzij de inzet van tientallen reservisten is de Nederlandse Veteranendag op 28 juni een groot succes geworden.
Rond de 55.000 bezoekers bezochten het evenement dat onverwacht op een natte start van de dag verrast werd. De voortdurende regen heeft ongetwijfeld een negatief effect gehad op
het aantal oudere veteranen, die van verder moesten komen,
dat aanwezig was. Vorig jaar regende het de gehele Veteranendag, maar nu klaarde de lucht op het moment van het
traditionele defilé op en eindigde de dag zowaar met mooi
zonnig weer. Tot het eind van het evenement zag men nog
volle terrassen op het Malieveld in Den Haag. Er heerste een
fantastische sfeer, die het niet alleen voor veel veteranen later
maakten dan thuis beloofd, maar ook de minister president
kwam te laat op zijn afspraak in het Catshuis.
Hoogtepunt van de Veteranendag was het defilé, waar zo’n
2200 veteranen en ruim 800 actieve militairen defileren voor
Z.K.H. prins Willem Alexander. Langs de route van het defilé
stonden op sommige plaatsen de toeschouwers rijen dik.
De formele start van de Veteranendag vond dit jaar plaats in
de Ridderzaal, waarna een medaille-uitreiking voor uit Afghanistan teruggekeerde militairen plaatsvond. Vooral binnen het
CIMIC kader zijn ook reservisten actief in Afghanistan en ook
zij worden na het verlaten van de status van ‘actieve reservist’
een veteraan. De commandant van de eenheid waarvoor deze
actieve reservisten het laatst gediend hebben, zal de veteranenspeld uitreiken, die men in de drie grote tenten op vele
(verouderde) uniformen en blauwe blazers en mantelpakjes
zag.

Opstellen veteranen

Het organiseren van zo’n groot evenement kost enorm veel
inzet. Naast een professionele organisator Inga Severs-Both
was de Marine reservist LTZ1 KMR Ir. Ton Streefkerk de toegevoegd regelingsofficier en hij was de Project Officier van
de Nederlandse Veteranen Dagen 2008 (NLVD2008). Onder

Elkaar helpen

Luitenant-kolonel André Kok, het ceremonieel geweten van de KVNRO

In de drie tenten, één voor 2000 personen voor de Marine,
één mega-grote tent voor zo’n 4000 veteranen voor de Landmacht en nog een tent voor zo’n 2000 Luchtmacht- en Marechaussee veteranen werd feestgevierd met passende muziek.
Een bekend tafereel: oude bekenden zien en bijkletsen onder
genot van een biertje. Uiteraard waren ook vele KVNRO leden
aanwezig.
Helaas maakte de ingehuurde cateraar een slechte beurt met
de traditionele nasi-hap. De voorverpakte maaltijden waren
niet warm genoeg en dan mag volgens HACCP regelgeving
voor voedselveiligheid de maaltijd niet worden verstrekt. Alleen het zakje kroepoek kon men krijgen. Paresto moest in
alle ijl nog extra lunchpakketten laten komen om de hongerige
veteranenmagen te vullen.
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zijn hoede werkten tientallen vrijgemaakte beroepscollega’s en
reservisten aan de opbouw en de organisatie van het megaevenement. Van soldaat/matroos tot overste werkten zij aan
zij om het evenement op te bouwen, de dag tot een succes
te maken en om alles nadien weer af te breken. Gelukkig was
de discipline om rotzooi onmiddellijk op de ruimen bij de bezoekers redelijk, waardoor ’s avonds alweer snel een schoon
Malieveld beschikbaar was voor het afbreken van de tenten.
Stef Stienstra
KLTZ

Een kanttekening bij de Slag om de Residentie
Ook dit jaar werd de jaarlijkse herdenking van de
Slag om Ypenburg 10 mei 1940 weer door de KVNRO Den Haag in samenwerking met de Stichting Historisch Ypenburg georganiseerd. Helaas moesten we
ook dit jaar weer constateren dat het groepje veteranen dat deze historische overwinning van de Nederlandse Krijgsmacht heeft bevochten, weer kleiner was
geworden. De jaren eisen hun tol, mede omdat de
jongste veteraan die er gevochten heeft, inmiddels de
respectabele leeftijd van 87 jaar heeft bereikt.
Uw hoofdredacteur is een van de leden van deze
werkgroep Herdenking Slag om Ypenburg 10 mei
1940. Ik ontving ongeveer twee weken voorafgaand
aan de herdenking een brief van de heer W.K.C. Antheunissen te Leiderdorp. Bijgaande foto was bij de
brief gevoegd. Ik wil nadrukkelijk stellen dat de inhoud van de brief op geen enkele wijze historisch getoetst is. Of de claim van de heer Antheunissen juist
is, is door de redactie niet te beoordelen. Maar de inhoud is
naar onze mening zeker lezenswaardig en alleen om die reden hebben wij besloten de brief te plaatsen.
Leiderdorp, 29 april 2008.
Geachte redactie,
Zoals reeds aan de heer Daverveldt bericht, moet ik dit jaar de
herdenking op Ypenburg overslaan. Aannemende dat de belangstelling van de werkgroep zich niet tot het organiseren van
dit evenement beperkt, bied ik u ter compensatie bijgaande
aardige foto van een commando overdracht uit 1939 aan. Dit
in de veronderstelling dat u wellicht te zijner tijd aandacht aan
besteed aan het afkondigen van de mobilisatie van 70 jaar geleden. Dat wil zeggen het “uur U’ voor de reservist. Het was
tenslotte het voorspel, de “warming up” voor mei 1940 met
eveneens een grote impact voor Den Haag en omstreken. Ik
denk daarbij aan het vorderen voor militair gebruik van een
groot aantal schoolgebouwen, het onder de wapenen roepen
van leerkrachten etc.

Als 9-jarige moest ik van de Nijenrodeschool naar de Weisenbroekstraat en later de Riouwstraat verkassen. Ook herinner ik mij een zondagmorgenbezoek aan mijn vader in de
Waterschool aan de Laan van Poot. Dat “Ockenburg” mij niet
onberoerd laat, mag uit bijgevoegde ingezonden brief in de
Haagsche Courant blijken.
De foto is met een paar anderen in 1990 in het legermuseum
tentoongesteld en mocht zich in de belangstelling van Prins
Bernhard verheugen.
Met collegiale groet,
W.K.C. Antheunissen

Op de achterzijde van de foto staat de volgende tekst geschreven: “Overname van het regiment Grenadiers door Lt. Kol.
Roosjen, december 1939, op het terrein aan de Thorbeckelaan
(thans De Savorin Lohmanlaan). De officier op de schimmel is
mijn vader.”
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LOURDES 150 JAAR LANG GENADEOORD VOOR MILJOENEN
Door maj b.d. art Jan van Alphen
Miljoenen mensen zoeken jaarlijks ter afwisseling van de dagelijkse werkzaamheden of sleur onder het motto ´vakantie’
bestemmingen elders. Het eigen of het buitenland komen
daar voor in aanmerking. Men reist naar de zon, naar verre
oorden over de gehele wereld om bezienswaardigheden te
bewonderen en te genieten van andere culturen en de daarbij behorende leefwijze. De consumptie van wat het vakantieland biedt neemt daarbij een niet onbelangrijke plaats in.
Eveneens zijn massa’s mensen regelmatig toe aan een geestelijke opkikker en vinden die in gebieden of streken waar
geloofsrichtingen zich in gebouwen of in de open lucht manifesteren. Het bezoeken van gebedshuizen en locaties die
herinneren aan de voorgangers van het eerste uur staan dan
op het verlanglijstje.
Lourdes hoort daar onvoorwaardelijk bij. Dit jaar stroomt de
door de schapenhoedster Bernadette ontdekte bron, nabij het
hart van de nu ca. 20.000 inwoners tellende stad, 150 jaar.
Dat jubileum was goed voor boekingen uit de gehele wereld.
Geschat over het jubileumjaar gaat het om vier à vijf miljoen
bezoekers in hotels, pensions en op de campings. Bezoekers?
Natuurlijk, maar dan wel onder de naam van pelgrim of bedevaartganger. Onder de dit jaar ca. 20.000 (ex)militairen) bevonden zich circa 400 Nederlandse (oud-) militairen en hun
verwanten. Zij gaven gevolg aan de invitatie van de Stichting
Militaire Lourdes Bedevaart (SMLB) om van 21 tot en 27 mei
aan de pelgrimstocht deel te nemen.
Lourdes 2008
Kort na de WO-II kwamen in Lourdes honderden Franse en
Duitse militairen samen om afstand te nemen van het oorlogsgeweld. Die ontmoeting is geleidelijk uitgegroeid tot een
zoektocht naar verbroedering en bezinning die na 50 jaar nog
steeds actueel is en waaraan jaarlijks tienduizend jonge en oudere militairen deelnemen. Dit jaar uit circa veertig landen.
In 1858 verscheen een dame, ”Maria”, 18 keer aan de herderin Bernadette Soubirous (7-1-1844 = 16-4-1879). In Lourdes
is het niet alleen de bron, die op 25 februari 1858 tijdens het
omwoelen van de aarde door de herderin Bernadette Soubirous ontstond, waar de aantrekkingskracht van uitgaat. Het zijn

Staatssecretaris De Vries (Defensie) wordt verwelkomd
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Door KMA en KIM gevormde vlaggenwacht

vooral de gevoelens van verbroedering, kameraadschap en
vertrouwen in elkaar en ook op een betere toekomst, die al die
jaren onverbrekelijk met het genadeoord zijn verbonden. Het
was ook nu weer indrukwekkend om tijdens de 50e Pèlerinage
Militaire International van de gevolgen getuige te kunnen zijn.
Herinneringen
De Internationale Militaire Lourdesbedevaart (IML) per trein
behoort inmiddels tot het verleden. Al weer enkele jaren wordt
de bedevaart per bus ondernomen. In twee reisdagen met één
overnachting in het 500 kilometer van Lourdes gelegen Poitiers, ging de 1300 kilometer lange reis richting Zuid-Frankrijk.
Deze overnachtingsmogelijkheid ligt overigens enkele kilometers buiten Poitiers en het was een verrassing dat de busleiding,
waarin de schrijver zich bevond, op de terugreis de mogelijkheid creëerde om het centrum van Poitiers aan te doen. Omdat we gewend zijn aan het kerkbezoek lag het vervolg voor de
hand en werden de Notre Dame la Grande en de Cattedrale
Saint Pierre di Poitiers met een bliksembezoek vereerd.
Militair Nederland was dit jaar in Lourdes met 325 deelnemers
aanwezig. Een deel hiervan maakte gebruik van de vier vanuit Amsterdam, Breda, Eindhoven en Utrecht ingezette bussen.
Onder hen een groep uit Aruba afkomstige militairen, twee delegaties van het KIM uit Den Helder en de KMA in Breda. In
hun geklede tenues vormden zij de Vlaggenwacht én voor een
in het oogspringend accent bij de verschillende ceremoniële samenkomsten. Voorts toerden 45 in de Blue Helmet Motor Club
en Militaire Lourdes Motorbedevaart verenigde motorrijders
zuidwaarts. Zij zorgden voor een daverend entree in Lourdes.
De sportieve wandelaars Luc Claus en Theo Rump legden de
afstand van ruim 700 km vanaf Le Puy en Velay af. De Drumfanfare van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht o.l.v. dirigent Maarten Pijnenborg zorgde tijdens het verblijf voor extra

klankkleur. Tijdens de kerkelijke bijeenkomsten verleenden de
tenoren lkol Ton Voets en Dick Hesse hun medewerking.
Journalisten en een ten behoeve van het programma Kruispunt aanwezige NOS Tv-ploeg registreerden de plechtigheden
en gebeurtenissen. Lt-kol b.d. KLu Dick de Koning fietst ten
behoeve van de Cancer Foundation Vicky Brownhuis (Postbanknr. 1576738) inmiddels al enkele jaren voor dit goede
doel door Europa en zette vanuit Lourdes zijn tocht voort richting Santiago de Compostela. Daarna staat nog een bezoek
aan Fatima op de agenda. Met staatssecretaris Jack de Vries,
Hoofddirecteur Personeel lgen Hans Leijh, legerbisschop Mgr.
Dr. Jos Punt en nog een aantal pelgrims werd in de loop van
donderdag de Nederlandse afvaardiging gecompleteerd.
Vertoon en commercie
De ijverige organisatie, ondersteund met een door Aalmoezenier Mark Lieshout aangestuurd team van aalmoezeniers, had
enkele van de in Lourdes aanwezige honderden hotels kunnen
reserveren en natuurlijk bood het tegen een heuvel gelegen
tentenkamp ruimte voor logees. “Lourdes blijft Lourdes”, met
in het stiltegebied (Heiligdom) de onafzienbare rijen geduldig
en hoopvol langs de grot en bron schuifelende mensenmassa´s.
Natuurlijk zijn er die bedenkingen hebben tegen dit ´vertoon´,
maar men moet al bijzonder hardvochtig van aard zijn als men
het vertrouwen en de hoop van de miljoenen die daar passeren zou willen ontnemen. Dat geldt evenzeer voor de steeds
weerkerende opmerkingen over de commercie.
Maj bd Wim van Donselaar 50(!) keer in Lourdes...

noreerd. Maar juist in Lourdes is dan een “het zij zo” het beste
op zijn plaats.
Thema Vrede
De in de Saint Joseph te Lourdes voor een volgestroomde kerk
door Legerbisschop Mgr. Dr. Joseph Punt gecelebreerde H.
Mis werd bijgewoond door Staatssecretaris Jack de Vries en
lgen Hans Leijh.

Tenoren lkols Hesse en Voets

Waar Lourdes zelf maatregelen trof om de watervoorziening van
de bron op meerdere verdeelpunten met eigentijdse drukkranen
te reguleren, moesten er ook middenstanders zijn waar kannetjes om het water mee te voeren evenals herinneringen aan het
verblijf in Zuid-Frankrijk van kaarsen, beelden tot medailles en
rozenkransen konden worden aangeschaft. Dat de keuzemogelijkheid hier en daar in het oogspringende proporties heeft aangenomen bepaald mede de sfeer van Lourdes, waar het vooral
bij zonnig weer op de terrassen goed toeven is.
De 50e IML kampte wat dat betreft met tegenslag. Een aantal
centrale manifestaties werd door regenval geteisterd en een
enkele werd zelfs afgelast. De verjongde organisatie bleek
anno 2008 in de besluitvorming rigoureuzer dan voorheen.
Het jeugdige elan heeft vooralsnog de plaag van de uitlaatgassen van de door het stadshart rijdende autoverkeer (nog?)
niet kunnen oplossen. Evenmin konden de aan een perskaart
verbonden en te behoren faciliteiten niet overal worden geho-

Het in zijn preek toegelichte thema vrede kreeg mede door het
elkaar de hand drukken een extra betekenis. De muzikale bijdragen van de in Amersfoort thuis zijnde Drumfanfare van de
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en de zangsolisten Ton
Voets en Dick Hesse zorgden voor een unieke sfeer, die later
op de Esplanade in een groepsfoto werd vereeuwigd. Tijdens
de daarna aangeboden receptie werden, na de verwelkoming
door de voorzitter van de SMLB, Frank Marcus, vele contacten gelegd en verstevigd. Vanzelfsprekend waren er voor de
jubilarissen zoals de voor de 50e maal (!) naar Lourdes afgereisde Wim van Donselaar, herinneringsgeschenken. Een dag
later stak Vicarus Generaal van het Militair Ordinariaat Mgr.
Frans Kuttschrütter zijn waardering over het verloop van deze
bedevaart niet onder stoelen of banken. Zijn wens elkaar een
volgend jaar weer in deze aan Maria gewijde stad te kunnen
ontmoeten werd met een door tenor Voets uit volle borst gezongen ‘Avé Maria’ uitnodigend onderstreept.
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Verslag 16e KVNRO golfdag
Het is 2008. Mei om precies te zijn. Als Nederlands burger heb
ik een afwisselend en boeiend familie en professioneel leven.
Het zijn van reservist maak mij echter altijd extra alert als hieraan gerelateerde zaken onder mijn aandacht komen. Ik lees een
verslag over de 15e KVNRO golfdag en een oproep om deel te
nemen aan de 16e editie van deze dag op locatie in Zwolle.
Mijn analyse is snel gemaakt. Ik besluit om aan deze oproep
gehoor te geven en meld mij aan. Al snel volgen de meldingsinstructies met marsroute beschrijving en een aantal coördinerende bepalingen. Ik bereid mij voor. Mijn wapenarsenaal
wordt gecontroleerd, vooral het ijzer 5 heeft mijn speciale
aandacht, de benodigde munitie hoeveelheid wordt bepaald
en op niveau gebracht. Een wat hoger dan gebruikelijk niveau
want zeer recente persoonlijke ervaring leert mij dat mijn munitie verbruik wat hoger ligt dan dat van de gemiddelde golfer
die zijn vaardigheden wel regelmatig bijhoudt. Derhalve stopt
de teller bij 14 ballen van verschillende specificaties van diverse productielijnen.
19 juni 2008, D-day, 20 juni 2008 nadert. Het feit dat deze datum in de buurt van de longest day valt (in Scandinavië hebben
ze derhalve midzomernachtfeesten) maakt het extra speciaal.
Ik verzamel mijn bepakking en uitrusting en pak nog een extra
uniform in voor het tijdstip van na de nog uit te voeren acties.
Het voertuig is afgetankt. Ik ben er klaar voor. 20 juni 2008.
Ik wordt om 11:00 verwacht en vertrek om 10:14 uur, met het
navigatie systeem ingesteld, richting Zwolle. De verplaatsing
vordert snel. De marechaussee heeft zijn werk blijkbaar gedaan en alle toeritten op de A-50 naar Zwolle afgesloten. Rijkswaterstaat heeft ten Oosten en ten westen van de IJsselbrug de
bruggenhoofden sterk onder controle, ook hier namelijk geen
oponthoud. Om 11:00 uur arriveer ik op het meldpunt, het
clubhuis van de golfclub Zwolle. Ik meld mij bij de plaatselijk
partizaan achter de bar die mij doorverwijst naar commandant
Van der Borg. Het commando centrum is al volledig operationeel. Professioneel en vriendelijk wordt ik ontvangen en krijg
mijn instructies.
De opdracht voor vandaag luidt in het kort: Verover de 19e
hole via een route met 18 tussengelegen aanvalsdoelen. Verbruik daarbij zo min mogelijk munitie en geniet zoveel mogelijk. Commandant van der Borg heeft de eenheid voor deze
missie ingedeeld in 9 teams variërend van twee tot drie specialisten waarbij de 9 teams met tussenpozen van 6 tot 8 minuten over de startlijn de aanval dienen in te zetten. Er is nog
voorbereidingstijd tot aan uur U, wat gepland staat voor team
1 op 13:00 uur Zulu (of was het nou een andere letter). Enfin ik
besluit kennis te gaan maken met de andere leden van de eenheid om ons gezamenlijk voor te bereiden. Met koffie en een
zeer smakelijk lokale culinaire lekkernij lukt dat prima.
Commandant van der Borg nodigt ons uit voor de lunch en
geeft de laatste instructies. De vijand bestaat vandaag potentieel uit de te hoge verwachtingen, te grote ego’s en concentratie
verlies. Behoudens de 8 andere teams zijn er in het terrein geen
andere eigen troepen en zijn de teams verder self supporting.
Het terrein het is goed begaanbaar maar hier en daar beperkte
zichtafstand en zeer lichtglooiend. De weersverwachtingen
zijn goed met een strakke wind uit het Westen.
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Ik sluit mij aan bij mijn team, team 5. Aak van Willegenburg
en Rudi Houwert. Aak is de meest ervaren van het team, hij
heeft derhalve gemotoriseerde ondersteuning bij zijn verplaatsing geregeld. Rudi lijkt een sportieve professional. Afgetraind,
strakke blik met humor. 13:30 uur U voor team 5. Rudi schiet
met zijn houwitser houten 1 de eerste voorbereidende beschieting richting het 1e aanvalsdoel. Wij zijn weg, los van de
beschaafde wereld. De start van operatie hole 19 begint goed
en loopt gestaag. Aak en ondergetekende verbruiken nog iets
te veel munitie maar Rudi maakt dat ruimschoots goed en begint met een par. De verplaatsing is Spartaans, nl. geen navigatie systeem maar een kaart. Door goede terrein oriëntatie,
coördinatie in het team en afstemming met het team voor ons
lukt het ons keer op keer om het volgende aanvalsdoel te veroveren met redelijk tot goed munitie verbruik.

Lokale bewegwijzering: Verdwalen is onmogelijk!

Rudi schiet zelfs een birdie. Aak gaat heel behoedzaam te
werk met precisievuur over minder lange afstanden is hij zeer
effectief. Onderweg worden wij begeleid door zeer mooie natuur. De aanvalsroute loopt langs diverse beschermde milieu
biotopen waarbij diverse richtingsborden onze kaartnavigatie
ondersteunen. Veel Noorse ganzen en meerkoeten foerageren
ter plaatse en een valk jaagt op een merel. Zijn aanval slaagt
niet. Wij gaan vol overgave verder.
Na ieder gehaald tussengelegen aanvalsdoel consolideert het
team kort om de strategie naar het volgende doel te bepalen.
De afstanden tussen de teams wordt redelijk goed gehandhaafd. Commandant van der Borg hoeft maar één keer in te
grijpen als één team de afstanden tussen de linies veel te groot
laat oplopen en wellicht daardoor de gehele operatie in gevaar
brengt. Na 9 holes treft noodlot ons team. Aak kan niet verder.
Besloten wordt dat Aak via een omtrekkende beweging zich
verplaatst naar hole 19 een onze komst zal voorbereiden. Met
zijn tweeën trekken wij verder. Hole 10 de longest drive. Beiden trekken wij ons grove geschut echter de longest drive blijkt
voor ons niet weggelegd. Na 10 holes begin ik mij af te vragen
waarom ik Rudi zo vreemd vind. Hij wordt wat stil als een
schot wat minder goed gaat maar blijft wel straf voorwaarts
trekken. Onze gesprekken worden wat intensiever en ik krijg
meer gevoel bij Rudi. Rudi is een goede scherpschutter met
handicap 13.3.

Echter op hole 16 valt de leary te winnen en kom ik achter de
echte afwijking van Rudi. De leary is voor de schutter die in
twee slagen op de green het dichts bij de hole ligt. Ik sla af, jammer maar helaas een afstand van nog geen 40 meter. Rudi slaat
af, mooie slag, mooie balboog, maar wind en nee…, nee…, ja
toch, in de bunker. Een korte krachtige kreet van Rudi bevestigt mijn waarneming. Niet veel later staan wij bij de bunker en
openbaart de ware aard van Rudi: Hij is marinier! Het is uiteraard te laat om hier nog iets aan te willen doen. De strategie van
Rudi voor zijn volgende schot is kort maar krachtig: No guts, no
glory (het motto van de mariniers) en hij gaat ervoor. Na inschatting van stand van de zon, wind richting en kracht, luchtvochtigheid en, oh ja, de afstand aangegeven op een sprinklerplaatje
in de baan, veranderd Rudi zijn wapen keuze en positioneert
zichzelf in de bunker. Legt aan, richt en vuurt. Drie seconden
later wordt het resultaat zichtbaar. Rudi ligt dichter bij de hole
dan het Leary bord en wint daarmee uiteindelijk de leary. Zijn
persoonlijke missie is hiermee al geslaagd.
Uiteindelijk veroveren Rudi en ik het laatste tussengelegen aanvalsdoel, hole 18. De waterhindernissen ter plaatse bezorgen
ons nog wat munitie voorraadproblemen, maar wij zetten door
en halen hole 19. Aak is ter plaatse en vangt ons op, het team is
in zijn opdracht geslaagd. Uiteindelijk arriveren alle teams.
De teams krijgen allen eerst tijd om te herstellen en zich klaar
te maken voor de debriefing. Deze vindt plaats tijdens het diner in een relaxte sfeer. Uiteindelijk blijken de drie beste schutters op de missie van vandaag alle drie dames. Zij konden dus
het beste omgaan met de omstandigheden. Het langste schot
werd bij de dames binnengehaald door Heleen de Groot en
bij de heren door Benno Hüsken. De scherpschuttertrofee van
de neary werd deze operatie gewonnen door Liesbeth van der
Borg. De belangrijkste prijs van de missie, de winnaar van de
KNVRO wisseltrofee is Ludo Vischer geworden. Hij zal deze
dan ook met verve verdedigen volgend jaar tijdens de 17e
editie van de KVNRO golfdag. De goed gevulde prijzen tafels
zorgden ervoor dat ook alle andere deelnemers extra bagage
voor de terugverplaatsing in ontvangst mochten nemen.

De winnaar van de KVNRO golfdag wisseltrofee, kol Ludo Vischer

ontspannen dag hebben mogen meemaken. Na de afsluiting
van het formele deel van de dag werd het informeel nog veel
gezelliger.
Wilt u volgend jaar ook van de partij zijn tijdens de longest day
en genieten? Noteer dan dat op of omstreeks 21 juni 2009 de
17e KVNRO golfdag waarschijnlijk gehouden wordt in Brüggen op de West Rhein Golfclub van de UK vliegbasis, kort over
de grens bij Roermond.
Vriendelijke golfgroeten, Mark de Jong

Namens de aanwezigen werden commandant Ton en zijn
echtgenote Liesbeth door marinier Rudi in het zonnetje gezet en bedankt voor alle energie en inspanningen, al voor de
16e maal betrokken bij deze golfdag, die het weer mogelijk
hebben gemaakt dat alle aanwezigen een enorm gezellige en

Uitzicht vanuit het clubhuis
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KONINKLIJKE VERENIGING VAN NEDERLANDSE RESERVE OFFICIEREN

Beste collegae,
Elders in deze “Reserve Officier” vindt u de officiële uitnodiging van het Hoofdbestuur voor de 91ste Algemene Vergadering op
13 september 2008 te Maastricht. Wij van de afdeling Limburg sporen u aan om ook op de uitnodiging van het Hoofdbestuur in
te gaan want wij hebben rond de Algemene Ledenvergadering een mooi programma opgezet, een programma dat u zelf tot een
prachtig weekend kunt uitbreiden in het prachtige zuiden van ons land en in het bijzonder tot de stad Maastricht. Helaas hebben
we in Maastricht geen facilitaire ondersteuning van Defensie (waardoor uw bijdrage om te participeren iets hoger zal uitvallen)
maar wij hebben een geweldige ambiance en een sjiek programma voor u. Onderstaande inleiding schreef collega Peter Kok
voor u om alvast in de stemming te komen.
Hoewel onze meest zuidelijke stad en “parel aan de Maas” al enige jaren geen garnizoen meer herbergt, dringt het militaire verleden zich overal aan ons op. Nog gedeeltelijk intacte vestingwerken, schitterend gerestaureerde forten en een kilometers lange
ondergronds gangenstelsel, de kazematten, getuigen van een groots en vaak ook dramatisch militair verleden. Kort samengevat
omvat Maastricht als militaire stad alles vanaf het ontstaan als Romeinse legerplaats tot en met het in de 80er jaren van de vorige
eeuw gesloten NATO hoofdkwartier in de Kannerberg. Dit heeft zij allemaal te danken aan haar strategische ligging ten opzichte
van Europese noord – zuid en oost -west verbindingen aan een oorspronkelijk doorwaadbare plaats in de rivier de Maas.
De Algemene Vergadering van onze vereniging zal dit jaar plaatsvinden op een plek die naadloos past in het militaire decor van
Maastricht. Fort St. Pieter (Luikerweg 80, 6212 NH Maastricht) werd in de jaren 1701-1702 gebouwd in opdracht van de Staten
Generaal door de toenmalige militaire commandant van de vesting Generaal Majoor Daniel Wolff van Dopff. De aanleiding tot
de bouw was gelegen in de slechte ervaringen tijdens de Franse belegering in 1673, waarbij Franse artillerie vanaf de berg de
stad kon bestrijken. Het fort werd gezien als vooruitgeschoven verdedigingspost van de vesting.
Al voor de tweede wereldoorlog werd een “ontspanningsgelegenheid” met restaurantruimte en terras aan het fort toegevoegd,
een functie die nu nog bestaat. Deze inmiddels aangepaste en gemoderniseerde ruimtes dienen als decor voor onze vergadering.
Voor het huishoudelijke en openbare deel van de vergadering verwijzen wij u gaarne naar de formele agenda (Let op!: het
tijdstip van ontvangst en aanvang is ten opzichte van andere jaren een half uur verschoven, zulks in verband met de mogelijke
langere reistijd).
Daarnaast willen wij uw aandacht vestigen op een aantal bijzondere aspecten in en om het programma van deze Algemene
Vergadering:
De mogelijkheid bestaat om via de VVV een hotelarrangement te boeken, www.vvvmaastricht.nl, waarbij u de mogelijkheid
heeft om de stad nader te verkennen en te genieten van de historische architectuur, restaurants en terrassen. Ook hebt u dan een
unieke kans om op de zondag een bezoek te brengen aan de indrukwekkende Amerikaanse oorlogskerkhof in het nabijgelegen
Margraten of het fort Eben Emael bezoeken, net even over de grens in België www.fort-eben-emael.be . Maar gewoon op het
Vrijthof iets drinken maakt uw weekend al helemaal goed.
Gedurende het huishoudelijk deel van de vergadering zal voor de partners een rondleiding verzorgd worden langs de schatkamers van Maastricht. Er zal een bezoek worden gebracht aan de St. Servaes Basiliek, die een van de rijkste kerkschatten in
Europa in haar schatkamer ten toon stelt.
Tijdens het middagprogramma kunt u genieten van een muzikale omlijsting en de martiale aanwezigheid van de Maestrichtse
DienstDoende Stadsschutterij 1815, www.ddstadsschut.nl. Deze fiere vereniging, zal als erfgenaam van de toenmalige Stadsschutterij als onderdeel van de krijgsmacht, niet alleen de erewacht leveren, maar ook gezamenlijk met de muzikale opluistering
het ceremonieel opluisteren. Daarnaast wordt u verwacht in het fort Sint Pieter. Onder leiding van gidsen van het VVV wordt u
door het fort gevoerd (Denk wel even aan een warme trui en goede schoenen want de temperatuur in het fort is circa 12°C).
De dag wordt afgesloten met een feestelijk buffet.
U kunt zich aanmelden middels de aanmeldingskaart in de RO, maar u kunt ook de gegevens die u moet invullen per mail zenden aan Hans H.A. Dinnissen, j.h.a.dinnissen@hetnet.nl
Wij hopen u allen te mogen begroeten in Maastricht en maak er een mooi weekend van.
Voorzitter KVNRO, afdeling Limburg
Cees J.M. van der Ploeg
Luitenant-kolonel bd der Limburgse Jagers
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CIOR Presidency
Samenstelling presidency-team
In de aanloop naar het overnemen van het presidency, in de
tweede week van juli op het CIOR-zomercongres in Istanbul
heeft het presidency-team een flinke tegenslag moeten incasseren. In verband met ernstige persoonlijke omstandigheden
heeft lkol Rob Peters zijn functie op 13 juni 2008 neer moeten leggen. Rob was van mening dat deze omstandigheden
hem belemmerden in de wijze waarop hij invulling wenste te
geven aan zijn functie. Hiermee verliest de presidency niet alleen haar gezicht, maar vooral ook een gedreven collega, die
met zijn jarenlange ervaring een meer dan zinvolle bijdrage
zou hebben in de uitvoering van de haar toebedeelde taak.

kameraadschap, arbeidssatisfactie, iets anders willen doen en
ga zo maar door. Als presidency willen wij meer focus op de
life-cycle van reservisten. Op deze life-cycle zullen wij in een
van de volgende Reserve Officieren terugkomen. Maar u kunt
zich vast de grove lijnen voorstellen. Ook heeft u vast een
idee waar de reservist reactief is en de bal nadrukkelijk bij de
krijgsmacht ligt en die fases waarin de reservist zelf een actieve
bijdrage moet leveren en de rol van de krijgsmacht er een van
faciliteren is. Voor alle fases geldt heel nadrukkelijk dat geen
van de partijen achterover kan leunen en rustig kan afwachten
totdat de andere partij actie neemt.

Omdat reeds bij het doen van een voordracht voor een president en een secretary-general was voorzien in vervanging bij afwezigheid of ontsteltenis, is op 16 juni 2008 in de Buitengewone
Algemene Vergadering te Amersfoort besloten om de beoogd
vervanger van Rob Peters, onze voorzitter lkol Willem Verheijen
zijn plaats in te laten nemen. De huidige Canadese presidency
is van deze wijziging op de hoogte gebracht. Ook zij betreurden het terugtreden van Rob en reageerde positief op de wijze
waarop de KVNRO het gerezen probleem te lijf wil gaan.

CIOR-activiteiten in Nederland
Binnen de KVNRO werken een aantal enthousiaste collega’s
om een bijdrage te geven aan de diverse comités. Deze internationale comités onderhouden veelvuldig contact met elkaar
via internet, vooral e-mail, om zo hun bijdrage te leveren aan
de doelstellingen van CIOR. Omdat het geschreven bericht
nooit volledig de persoonlijke ontmoetingen met hun non-verbale communicatie kunnen vervangen, worden er tussen de
jaarlijkse zomercongressen en mid-wintermeetings ook zogenoemde “in between meetings” gehouden. De eerste van deze
IBM’s zal eind oktober op het Instituut Defensie Leergangen
(IDL) in Delft worden gehouden.

Omdat Willem Verheijen als voorzitter van de KVNRO onze
vereniging dan niet langer als Vice-President kan vertegenwoordigen in de council van CIOR, is besloten dat de huidige assistent-secretary-general, lkol Ruud van Ooij, als waarnemend
VP Nederland gaat optreden. Zijn functie als assistent-secretarygeneral zal vanuit het CIOR Nederland team verder worden ingevuld. Vooralsnog gaat het presidency-team er van uit dat zij
haar taak in deze samenstelling op goede wijze kan uitvoeren.
Motto en logo
In de vorige Reserve Officier hebben wij al een logo gepresenteerd. Inmiddels is besloten om van een ander logo gebruik te maken. Dit om ons te onderscheiden van het NRFC (NATO Reserve
Officiers Council). Dit NRFC wordt gedurende dezelfde periode
als het CIOR door Nederland voorgezeten. Dit is overigens niet
altijd het geval. Hieronder presenteren wij het nieuwe logo.
Voor ons presidency hebben wij als motto “Voluntary and
committed” genomen. Immers, in de landen waar de dienstplicht is afgeschaft of opgeschort, bestaat de reservecomponent van de krijgsmacht geheel uit vrijwilligers. Maar aan vrijwilligers die er alleen zijn bij feesten en partijen, heeft een
krijgsmacht niets. De vrijwilliger moet gecommitteerd zijn om
zijn of haar taak uit te voeren. Maar, een dergelijk commitment
kan geen eenrichtingsverkeer zijn. Ook de krijgsmachten en
achter dezen, de nationale overheden, moeten gecommitteerd
zijn aan de reservisten. Commitment gaat altijd twee kanten
op! Alleen als beide partijen, krijgsmacht en vrijwillige reservisten, er profijt van hebben, zal een vruchtbare samenwerking ontstaan. Dat profijt is overigens een rekkelijk begrip; veel
reservisten zijn niet alleen beschikbaar omdat het een stukje
inkomen oplevert, maar ook omdat het hen in immateriële zin
iets oplevert. Steekwoorden hierbij zijn; maatschappelijk nut,

De IBM in Delft zal de eerste gelegenheid zijn waarin de Nederlandse presidency formeel haar stempel kan gaan drukken
op de CIOR-activiteiten. In deze IBM zullen dan onze richtlijnen en doelen worden besproken met de voorzitters van de
comités. Deze zullen leiden tot werkafspraken over planningstermijnen en eindresultaten.
Verder is het presidency-team al volop bezig met de voorbereidingen voor het zomercongres van 2009 in Sofia, Bulgarije.
Hoewel onze Bulgaarse zustervereniging veel enthousiasme
aan de dag legt, zijn hier nog de nodige praktische uitvoeringsproblemen te tackelen.
De CIOR-gemeenschap onderscheidt zich in wezen niet van
andere supranationale democratische instellingen; ook hier
moet door zorgvuldige diplomatie naar een consensus worden
gewerkt. Immers, de deelnemende landen hebben niet alleen
te maken met de belangen van hun nationale krijgsmachten en
regeringen, maar ook met de verschillende plaatsen waar men
zich bevindt op de transitiemars van “koude oorlog leger” naar
“moderne expeditionaire krijgsmacht in dienst van de wereldvrede”. Afhankelijk van waar men staat op deze lange mars,
zal men wel of geen belangstelling hebben voor bepaalde facetten, ideeën, problemen, mogelijke oplossingen enz.
Kortom, het presidency-team staat voor een paar mooie uitdagingen in de komende twee jaar. We houden u op de hoogte
van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en
de wijze waarop we met deze uitdagingen om zullen gaan of
zijn gegaan!
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KVNRO CIOR SPORTPLOEG SCOORT OP NK MILITAIRE VIJFKAMP!
SAMENWERKING MET AESOR LEGT CIOR-SPORTPLOEG GEEN WINDEIEREN
Woensdag 25 juni en donderdag 26 juni was het weer zover:
de Nederlandse Kampioenschappen (NK) Militaire Vijfkamp
stonden weer op het programma. Van oudsher een onderdeel van de sportkalender waar de CIOR militaire sportploeg
graag acte de présence geeft. Zo ook dit jaar. Met acht atleten verschenen we aan de start. Evenals vorig jaar werd de
CIOR ploeg aangevuld met AESOR atleten. Sinds de CIORkampioenschappen opengesteld zijn voor onderofficieren trainen de AESOR sporters met ons mee en we nemen samen
deel aan alle wedstrijden. De vijfkampwedstrijden kregen dit
jaar nog een extra exotisch tintje door het deelnemen van een
Zuid Afrikaans team. In het verleden hebben Zuid Afrikaanse
équipes regelmatig met ons meegetraind in de aanloop naar
een WK. Ook dit jaar bereikte ons een dergelijk verzoek. Omdat onze trainingsstage samenviel met de vijfkampwedstrijden
werd via de LO/sportorganisatie gevraagd of zij deel mochten
nemen. Dit verzoek werd goedgekeurd en daardoor werd het
deelnemende groepje CIOR sporters nog meer uitgebreid en
wat kleurrijker.
De vijfkamp is een wedstrijd die afgeleid is van het voor velen
bekende ZMV. Vier jaar geleden zijn de naam, puntentelling
en beloningswijze aangepast. De opbouw is nu dat voor ieder
onderdeel een leeftijdsafhankelijke minimumeis gehaald moet
worden. De puntenresultaten worden opgeteld en bij het behalen van alle eisen geeft dit recht op achtereenvolgens: de
bronzen, de zilveren en de gouden MVK speld en daar weer
boven het vijfkampkruis. Dit vijfkampkruis wordt uitgereikt
door het NOC NSF en is natuurlijk voor ieder die deelneemt
het ultieme doel.
Bij het eerste onderdeel, het schieten, werd goed gepresteerd.
Harald Kraaij wist als enige de maximale score te halen. Helaas
haalde een van onze Zuid Afrikaanse vrienden de eis niet. Het
handgranaat werpen is het volgende onderdeel en ook hier

Maj Harald Kraaij start als eerste op de cross
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Aoo John Graafmans op weg naar de titel

werd door de meesten naar verwachting gepresteerd. Ook hier
haalde een van de Zuid Afrikanen de eis helaas niet. Hierna
was het tijd om wat uit te rusten en om ons mentaal voor te
gaan bereiden op een van de zwaarste onderdelen van de vijfkamp: de hindernisbaan. De wedstrijd is zo opgebouwd dat na
de twee eerste onderdelen steeds je plaats in de rangschikking
bepalend is voor je startplek in het volgende onderdeel. Zo
starten de besten na 2 onderdelen als laatsten op de hindernisbaan. Hierbij kwam Hans Garrels namens de CIOR-presidency
onze prestaties bewonderen. Hij is belast met de MILCOMP
en was zeer enthousiast. De gehele ploeg presteerde goed en
ook “onze” Zuid Afrikanen brachten het er goed af. De snelste
dagtijd werd gelopen door John Graafmans: 2m 50,0s
Aan het einde van deze eerste wedstrijddag stonden leden van
het CIOR team op de plekken 1, 2, 4 en 5 van het algemeen
klassement. Er begon zich een gevoel te ontwikkelen dat er
dit jaar wel eens meer in zou kunnen zitten dan het teamklassement. Op de avond van de eerste dag werd nog licht
getraind in het zwembad zodat de Zuid Afrikanen kennis konden maken met de baan. De tweede dag begint steevast met
de zwemhindernisbaan. Hierbij starten de besten als eersten.
Aangezien er om 07.30 uur wordt gestart, is het belangrijk te
zorgen dat het lichaam goed wakker is. De ploeg deed goede
zaken in het bad door over de hele linie iets meer afstand te
nemen van de concurrentie en we konden met vertrouwen uitkijken naar het laatste onderdeel; de 8km cross. Bij dit laatste
onderdeel wordt gestart volgens de jachtstart-methode. Alle
punten worden hierbij omgerekend naar tijd en deze tijd vormt

Eindelijk:
Harmonisatie bezoldiging
reservisten, echter ….

De overall winnaars vlnr :
Elnt Koen Wagemakers, tweede plaats
Aoo John Graafmans eerste plaats rn Kap Lenoir, derde plaats

de startverschillen. De beste deelnemer start eerst. Als je tijdens de cross iemand inhaalt, passeer je die persoon ook in
het klassement; wie als eerste over de streep komt, heeft dus
gewonnen!
Omdat voorafgaand aan de cross drie CIOR sporters de eerste
3 plaatsen innamen, zat de kans op een of meer podiumplaatsen er zeker in. Het werden er twee; John Graafmans liep de
snelste tijd op de cross 29m 29s, waarbij hij de drie man voor
hem inhaalde. Hij werd eerste overall. Koen Wagemakers wist
zijn tweede positie door een tijd van 32m 42s te handhaven.
Helaas voor de Zuid Afrikanen wisten de twee deelnemers die
nog in de race waren voor een speld, de eis op de cross niet te
halen. Ze hebben echter heel veel goede ervaringen opgedaan
en we hopen ze een komend jaar weer terug te zien.
Tijdens de prijsuitreiking bleek nog eens hoe goed we ons geweerd hadden. In de top tien werden de plekken 1, 2, 6 en
7 door KVRNO CIOR deelnemers ingenomen. Van de 250
deelnemers hadden er 27 het vijfkampkruis gehaald. Voor 14
deelnemers was dat voor de eerste keer, de andere 13 hadden
het kruis al eens eerder verdiend. Bij deze 13 zaten alle deelnemende 7 CIOR sporters. Slechts drie personen wisten voor
de derde keer sinds 2005 het kruis te behalen. Ook dit waren
allemaal CIOR sporters! De diploma’s die bij deze resultaten
horen, werden uitgereikt door NOC-NSF vertegenwoordiger
Henk Gemser. Onze teamscore was 18.263 punten. Het team
op de tweede plaats was de KMA en heeft 16.559 punten gescoord. Een enorm verschil! Het is dan ook zeer teleurstellend
dat, in tegenstelling tot voorgaande edities en in tegenspraak
met afspraken gemaakt in 2006, door de organisatie besloten
werd om de CIOR ploeg geen dagprijs toe te kennen.
Afgezien van deze domper, die de ploeg manmoedig heeft
verwerkt, was het een goed georganiseerd kampioenschap
met fantastische resultaten. Het is al een hele tijd geleden dat
we een KL-kampioen in de gelederen hadden en zeker het feit
dat het een AESOR sporter is, is uniek. Ik heb in de analen
niet kunnen achterhalen wanneer er voor het laatst mensen uit
de ploeg op 1 èn 2 stonden, maar dat zal héél lang geleden
zijn. Kortom, een uniek resultaat wat hopelijk de opmaat zal
zijn voor een even goed CIOR MILCOMP kampioenschap in
Istanbul in juli.

In de laatste CAO is overeengekomen dat de bezoldiging
voor reservisten voortaan gebaseerd zal zijn op de 1/165norm. Op dit moment ontvangt de reservist, net als de
beroepsmilitair, een salaris van 1/30e maandsalaris per
dag. Echter, bij korte opkomsten werkt dit in het nadeel
van de reservist.
In de huidige situatie ontvangt de beroepsmilitair die gemiddeld 22 dagen per maand werkt over 30 dagen salaris
en ontvangt dus per werkdag 1/22e salaris. De reservist
krijgt per opkomstdag 1/30e maandsalaris en voor een kaderinstructie-avond 1/60e maandsalaris, zijnde een halve
dag. In het CAO-overleg is overeengekomen dit verschil
op te heffen en de reservist conform de beroepsmilitair
te gaan betalen. Echter om te voorkomen dat de reservist
meer salaris ontvangt dan de beroepsmilitair wordt het
aantal werkuren per dag gemaximeerd tot 8 uur, per week
tot 38 uur en per maand op 165 uur. Mocht er sprake zijn
van een overschrijding van deze urennorm dan zullen
deze uren worden vergoed op basis van de VROB. Dit
eveneens conform de beroepsmilitair.
Realisatie pas op 1 november 2008
De ingangsdatum van de nieuwe regeling is 1 januari
2008. Dit heeft te maken met het feit dat het Defensie niet
lukt om voor deze datum de technische aanpassing van
het salarissysteem gereed te hebben. Vanaf 1 november
2008 zal er conform de nieuwe systematiek worden betaald. Tussen 1 januari 2008 en 1 november 2008 zal herberekening plaatsvinden met terugwerkende kracht tot 1
januari 2008, waarbij positieve verschillen zullen worden
uitbetaald en negatieve verschillen zullen worden kwijtgescholden.
Opkomsttoelage
In de CAO is overeengekomen dat de opkomsttoelage
per 1 januari 2008 wordt afgeschaft. Aan deze afspraak
is invulling gegeven. Echter, de centrales van overheidspersoneel hebben aangegeven dat de afschaffing van de
opkomsttoelage gekoppeld was aan de nieuwe salariëring
van de reservist. Door deze met terugwerkende kracht op
1 januari 2008 in te voeren is aan deze eis voldaan.

kap Caspar Versteegden
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Onze civilian skills database wordt een succes!
Helpt u ons met de uitrol?
Zoals u in het Jaarverslag van de KVNRO elders in deze Reserve Officier heeft gelezen, boeken we
onze eerste successen met onze web-based civilian skills database (CSDB). Om deze successen uit te
buiten, hebben we versterking nodig van ons team dat zich bezig houdt met de implementatie, introductie, marketing en vulling van de CSDB.
Voor de technische implementatie zijn wij op zoek naar:
Een ICT-specialist

De ICT-specialist heeft ervaring met het implementeren van web-based databases. Hij zal zich samen
met leden van het bestuur richten op het technisch ontsluiten van de CSDB en zal een plan ontwerpen om de CSDB op een gebruikersvriendelijke manier te beveiligen. Ook zal hij een calamiteitenplan
maken om in geval van storing de CSDB weer zo snel mogelijk actief te krijgen. Tot slot treedt hij op
als applicatiebeheerder.

Voor de introductie en marketing van de CSDB zijn we op zoek naar:
Een marketing- en communicatiedeskundige

De marketing- en communicatiedeskundige zal samen met het bestuur een introductieplan en marketingstrategie ontwerpen rondom de CSDB. Dit houdt onder meer in het maken van een gebruiksaanwijzing voor de doelgroepen, de juiste selecties voor de gebruikersdoelgroepen en het adviseren over
de te nemen marketingsacties.

De KVNRO maakt zich op voor de toekomst. Veel communicatie gaat tegenwoordig via internet. Maar
ook een belangrijk deel van de contacten met de buitenwereld gaan via dit medium. Daarom is het noodzakelijk dat onze website state of the art blijft. Om dit gerealiseerd te houden, zijn wij op zoek naar:
Een webmaster

De webmaster zorgt voor de technische vulling van de website en onderhoudt daartoe intensief contact met de content manager. Daarnaast geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over de continuïteit
van de website van de KVNRO.
(voor alle functies geldt dat onze vrouwelijke collega’s uitdrukkelijk ook worden uitgenodigd zich aan
te melden)
Alle functies behelsen verenigingsactiviteiten en zijn daarom in principe onbezoldigd.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter,
lkol Willem Verheijen, op voorzitter@kvnro.nl.
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- the Surface Launched
AMRAAM Air Defence System
In delivery as part of RNLA FGBADS
In operational use in several NATO
countries
More than 30 000 hours in continued
active mission operations

More than 100 ground launched live
firings performed
World leading BMC4I system
Designed for growth - control of
indigenous and future sensors and
effectors

WORLD CLASS – through people, technology and dedication
Kongsberg Defence & Aerospace AS
P.O.Box 1003 - N-3601 Kongsberg - Norway
Phone: +47 32 28 82 00 - Fax: +47 32 28 86 20
E-mail: office.kda@kongsberg.com
www.kongsberg.com

Represented in The Netherlands by
PRODAS DEFENCE & SECURITY
- The Hague. 070-750 8320
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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
91ste Algemene vergadering,
13 september 2008, Limburg
NISC, 13 september, Harskamp
Algemeen bestuursvergadering
15 september 2008, Amersfoort
CIOR
1e IBM, 23 – 25 oktober 2008,
IDL te Delft
CIOR - MIL COMP
Kap Ir C.J.G.M. Versteegden
casverst@yahoo.com
06 – 2041 9417
Centrale trainingen op vrijdagavond 20.00u en zaterdag de
gehele dag op:
3,4 oktober
7,8 november
12,13 december
Locatie: RvS kazerne te Oirschot
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
Schieten
Inl: G. Vermes
020 - 453 77 73 (p)
BRABANT-OOST
Secr: Kap Ing. L.W. Schaffers
Opera 100
5629 NX Eindhoven
040 - 242 3827 (p)
brabant-oost@kvnro.nl
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 onder
overleggen van een geldig legitimatiebewijs.
Inl: R. Uiterwijk 0345 – 572 711
of de secretaris
Schieten
Schietbaan RvS
kazerne Oirschot
Inl: J. Dijkman, 040 - 245 6648,
jan.dijkman@philips.nl
Sport
Elke dinsdagavond 19.45 uur,
indoortraining/zwemmen, sport-
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accommodatie RvS-kazerne Oirschot.
Inl: E.J.C. Reepmaker van Belle,
040 - 283 4283
Speciale activiteiten
Informatie:
G. Eversen 040 - 241 7009
Kijk ook op de website van de
KVNRO onder afdeling => Brabant-Oost
FRIESLAND
Secr: J.C. Robijn
Julianalaan 34
8932 AA Leeuwarden
06 - 5385 7970
friesland@kvnro.nl
Schieten
Inl: G. Frijling, 0566 – 621 827 (p)
G.Frijling@chello.nl
Sport
Elke maandagavond 20.00-21.00
uur
Vliegbasis Leeuwarden
Inl/opgave: via de secretaris
‘S-GRAVENHAGE
Secr: Kap (R) J. Reijnen
Willem Dreespark 25
Den Haag
070 - 388 6550
denhaag@kvnro.nl
Werkgroep herdenking Ypenburg
Maj M.C.J.B. Daverveldt
06 – 4620 0858
Ypenburg@kvnro.nl
Sporten
Maandagavond Alexanderkaz.,
inl: elnt R.A.J. Hofschreuder
071 – 301 2951
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
Inl: K.J. Adams
045 - 525 6347
k.j.adams@versatel.nl
NOORD-BRABANT WEST
Secretaris:
Kap Ir C.J.G.M. Versteegden
Burgemeester Vlaklaan 4

4927 AB Hooge Zwaluwe
0168 – 483 389
casverst@yahoo.com
Afdelingsvergadering 3 september 20.00u, convocatie volgt
Schieten
Het schieten van de afdeling
Noord Brabant West vindt plaats
te Oirschot, gezamenlijk met de
afdelingen Brabant Oost en Zeeland.
4 oktober
8 november
13 december
09.00 – 12.00 uur RvS kazerne te
Oirschot
Vergeet niet u van te voren op te
geven!
Inl.: maj. J.Maijen, 013 – 463
3687
OOST
Secr: Lkol Ing. A.J.(Ton) Voets
oost@kvnro.nl
Dillenburglaan 1
6881 NV Velp
026 - 362 3111
Schieten
Inl/aanmelden:
T.W.M. Verlinden
thom.verlinden@wanadoo.nl
026 - 333 8043
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
Sport
Elke vrijdagavond
Inl: F.J. Nederlof
fred.nederlof@enovation.nl
010 – 20 21 403 (p)
Kijk ook op de website van de
KVNRO onder afdelingen:
Rotterdam
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 (R) J. Vinckemöller
utrecht@kvnro.nl
Schieten
Inlichtingen en aanmelden via de
schietcommissaris
Maj J.H.J. Garrels
030 - 228 3770 of 06 – 5066
6998
jhjgarrels@wanadoo.nl
ZEELAND
Secr: Ing. J.J. Botman
Breedmede 30
4337 AS Middelburg
0118 – 616 724 (p)
0118 - 652 500 (k)
Schieten
Zie data bij Noord-Brabant West
Inl: Ing. A.P.J. van Geel
0115 – 695 826 (p)
BELGIË
Secr: Kap Mr. M.L. Hoeberigs
Leeuwerikendreef 14
3090 Overijse, België
e-mail : math@telenet.be
(00) (32) 229 546 00 (k)
(00) (32) 230 580 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@mac.com
Afdelingsborrel
Elke laatste dinsdag van de
maand vanaf 17.30 uur met deelname aan maaltijd

