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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).
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de broekriem. Verder zijn onlangs de verkenningen gepresenteerd. Hierin wordt
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worden gefinancierd. Uit onderzoek is gebleken dat dat nu net het punt is waar
de politiek in de afgelopen jaren heeft gefaald. Defensie heeft sinds het vallen van
afgelopen 20 jaar zoveel geld is weggehaald. En daar zitten consequenties aan.
Als er nu nog verder wordt gesneden in het defensieapparaat, is het voorstelbaar
dat niet alle ambities meer waar kunnen worden gemaakt.
In dat geval zou het zo maar eens kunnen gebeuren dat als er weer zandzakken
op de dijk moeten, defensie die niet meer kan leveren of leggen. Of als er ergens
in de wereld humanitaire bijstand moet worden verleend, defensie haar beurt
voorbij moet laten gaan. De regelmatig in de media opgelaten proefballonnetjes
om defensie in te schakelen bij het oplossen van maatschappelijk problemen zullen dan helemaal van elke realiteitszin zijn ontdaan en kunnen slechts worden
weggehoond als luchtfietserij.
Maar goed, de redactie adviseert u om tenminste de managementsamenvatting
van het rapport verkenningen aandachtig door te lezen. U vindt het op: http://
www.defensie.nl/organisatie/defensie/verkenningen/eindrapport_verkenningen
Wat de uitkomst van de verkiezingen en de daaropvolgende bezuinigingen ook
zal zijn, we hopen van ganser harte dat het ambitieniveau correleert met het financieringsniveau. Want anders lopen onze jongens en meisjes nog meer gevaar
dan nu al het geval is. Een geloofwaardig defensieapparaat verdient een geloofwaardige financiering.
Dan iets geheel anders. We hebben in de vorige RO aandacht gevraagd voor de
discrepantie tussen het politieke ambitieniveau v.w.b. backfill en de feitelijke implementatie in de defensieorganisatie. Hierbij hebben we niemand direct aangewezen als bron voor dit onwenselijke verschil. Toch hebben we reacties op onze
meningen gehad. Helaas bleek niemand bereid om deze reacties verder met ons
uit te diepen en er samen met ons een opinievormend artikel voor De Reserve Officier van te maken. Jammer, omdat we bewust deze prikkelende stelling hadden
betrokken om dergelijke reacties uit te lokken.
Tot slot graag nog uw aandacht voor de huishoudelijke aspecten van de vereniging. Op maandag 14 juni zal er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering
worden gehouden. Hoewel het nog niet definitief is, zal deze waarschijnlijk aan
het einde van de middag zijn. Hoewel individuele leden geen stemrecht hebben
op (Buitengewone) Algemene Vergaderingen (dit ligt bij het afdelingsbestuur) ,
hebben zij wel spreekrecht. Aansluitend aan deze BAV zal dan een vergadering
van het Algemeen Bestuur plaatsvinden. Het bestuur nodigt u allen uit om in elk
geval bij deze BAV te aanwezig te zijn.
Namens de redactie van De Reserve Officier,
Marc Daverveldt
Majoor RSPB
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AANWIJZING GEZONDHEIDSZORG RESERVISTEN
Geneeskundige verzorging is voor iedereen een belangrijk onderwerp. Dat geldt ook voor reservisten. De civiele gezondheidszorg zit anders in elkaar dan de militaire en daarom moet
goed helder zijn wat de rechten en de plichten van de reservist
en van defensie zijn. Daarom gaf de Directeur Militaire Gezondheidszorg op 15 september 2009 de aanwijzing ‘Gezondheidszorg reservisten’ (DMG/059) uit.
Er is rechtspositioneel slechts één categorie reservisten, maar er
kan wel onderscheid gemaakt worden in de wijze van inzet en de
actuele status van de reservist. De actief dienende reservist kent
afwisseling in perioden van wel of niet in werkelijk dienst (IWD).
Er zijn reservisten militaire taken (RMT) en reservisten specifieke
deskundigheid (RSD). De reservist kan voor uitzending, nationale taken en back fill ingezet worden. Back fill is het inzetten van
reservisten op posities van uitgezonden militairen. De reservist
is aangesteld als militair ambtenaar bij de krijgsmacht, om niet
doorlopend in werkelijke dienst te zijn. De aanstelling geschiedt
op vrijwillige basis. De geneeskundige functie-eisen voor aanstelling zijn gelijk aan die van militairen die doorlopend in werkelijke dienst zijn. Reservisten hebben feitelijk werkzaamheden
die beperkt kunnen blijven tot korte perioden (variërend van enkele dagen voor cursus tot enkele maanden bij uitzending). De
reservist wordt aangesteld op basis van een aanstellingskeuring.
Aan reservisten die niet uitgezonden worden zoals de NATRES
worden geen specifieke uitzendeisen gesteld.
Gelijk aan beroepsmilitairen
Voor reservisten IWD geldt, dat de eerstelijns geneeskundige
zorgverlening gelijk is aan die van reguliere beroepsmilitairen.
Reservisten vallen onder de Zorgverzekeringswet. Reservisten,
die in werkelijke dienst komen, vallen onder de militair geneeskundige zorg en krijgen zorg door of vanwege de militair geneeskundige dienst (MGD). Verwijzingen door de militair arts
vinden plaats op basis van de verwijsregelgeving voor militairen. Bij reservisten kan de militair arts echter indien van toepassing of noodzakelijk ook rechtstreeks naar hulpverleners in de
civiele zorg verwijzen. De militair arts houdt hierbij rekening
met eventueel reeds lopende zorgverlening door civiele zorgverleners en gaat ook na of dat in het kader van continuïteit van
zorg de beste oplossing biedt. Door de VMA van de eenheid
wordt, op basis van de Militaire ambtenarenwet, voorafgaand
aan uitzending een inzetbaarheidadvies met betrekking tot de
reservist aan de eenheidscommandant gegeven. De reservist is
verplicht de militair arts te informeren over alle relevante geneeskundige informatie die een effect op de inzetbaarheid van
de reservist kan hebben. De militair arts zorgt er voor laagdrempelig en toegankelijk te zijn voor alle militairen en dus ook voor
de reservisten.De reservist ontvangt het verplichte basispakket
aan vaccinaties conform de regeling militairen (zie DMG aanwijzing HMA/035; vaccinatiebeleid voor militairen).
Dental Fitness
De reservist is in de periode ‘niet in werkelijke dienst’ zelf
verantwoordelijk voor de normale tandheelkundige controles,
eventuele behandeling en het gesaneerd zijn door een civiele
tandarts. De kosten hiervoor zijn voor rekening van betrokkene
conform de bepalingen van diens reguliere zorgverzekering.
Dental fitness kan alleen door de militaire tandarts vastgesteld
worden. In alle gevallen zal dit voorafgaand aan een beoogde
uitzending moeten plaatsvinden. Op basis van aanvullende
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vereisten ten behoeve van het bereiken van dental fitness kan
behoefte gesteld worden door de militaire tandarts voor aanvullende tandheelkundige behandeling. Als de noodzaak tot
aanvullende behandeling voortvloeit uit nalatigheid waar het
reguliere tandheelkundige verzorging betreft dan zal de militaire tandarts terug verwijzen naar de civiele tandarts. Als aanvullende behandeling geïndiceerd is terwijl de militair zijn gebit
steeds op correcte wijze heeft onderhouden en laten controleren of behandelen dan kan deze aanvullende behandeling door
de militaire tandarts uitgevoerd worden.
Civiel en militair, samenwerking en afbakening
De geneeskundige zorg tijdens de periode IWD wordt door
de militair arts uitgevoerd. Bij kortdurende oproepen (enkele
dagen) in werkelijke dienst worden behandelingen die zijn ingezet bij voorkeur door de civiele huisarts gecontinueerd. De
civiele huisarts blijft dan verantwoordelijk voor deze behandelingen. Bij behandeling die tijdens IWD is gestart, wordt de
nabehandeling na einde IWD geborgd. De reservist, die aangewezen is voor werkelijke dienst of uitzending en die verminderd inzetbaar is, meldt dit aan de eenheidscommandant
en aan de VMA. Alleen de VMA geeft inzetbaarheidadviezen
aan de commandant van de reservist conform de regeling die
ook geldt bij militairen. Hiervoor is de militair arts aanspreekbaar. Het vaststellen van een dienstverbandaandoening wordt
conform de regelingen bij militairen niet uitgevoerd door de
VMA of een andere militair arts van het MZT maar door de
organisatie voor Bijzondere Medische Beoordelingen. Aan reservisten worden geen andere geneeskundige eisen gesteld als
aan militairen. Wel kunnen aanvullend specifieke functie-eisen
gesteld zijn waardoor geneeskundige voorwaarden van belang
kunnen zijn.
Ziekte, ziekmelding, dienstverbandaandoening
De reservist IWD meldt zich ziek bij de eenheidscommandant,
met vermelding van de vermoedelijke periode dat hij niet inzetbaar zal zijn. Bij verzuim aansluitend aan uitzending wordt de
militair arts vroegtijdig bij de begeleiding betrokken. Zolang de
reservist IWD is zal de militair arts als adviseur betrokken zijn
bij het poortwachtertraject. Na einde IWD zal dit traject civiel
verlopen. De commandant bepaalt de periode IWD.
Langdurig ziek vanwege defensie
en/of dienstverbandaandoening.
Na de termijn van IWD kan de militair nog ziek zijn. Dit kan
een dienstverband-aandoening betreffen. Dit verband wordt na
opdracht van de eenheidscommandant vastgesteld conform de
regels die gelden voor militairen. De aanmelding bij BMB en
het geven van de uitslag is conform die van beroepsmilitairen.
De reservist hoeft voor dit onderzoek naar dienstverband niet
IWD te blijven.
Uitzending
De aanwijzing gaat ook uitgebreid in op de procedures rond
uitzendingen. Hoe is de geneeskundige zorg voor, tijdens en na
een uitzending voor militairen geregeld? DMG/059 wordt na
het eerst jaar geëvalueerd en daarna elke drie jaar. De aanwijzing is compleet te downloaden van de website van de KVNRO
of op te vragen bij:
Hoofddirectie Personeel, Directie Militaire Gezondheidszorg.
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LOGISTIEK DIENSTVAK GAAT WEER EIGEN REGIMENTSKLEUREN VOEREN,
‘OUDE’ KLEUREN VOOR LOGISTIEKELINGEN
De gele baretondergrondemblemen en kraagspiegels binnen het dienstvak Logistiek verdwijnen dit jaar. De regimenten Bevoorradings- en Transporttroepen, Technische
Troepen en Geneeskundige Troepen en het Korps Militaire
Administratie keren terug naar hun oorspronkelijke kleuren.

saamhorigheid en esprit de corps. Ook telt mee dat geel een
equivalent van goud - de kleur van het embleem zelf - is,
en die twee kleuren kunnen heraldisch (wapenkundig, red.)
gezien niet samen. Bovendien zijn ze moeilijk van elkaar te
onderscheiden. Wie ziet op afstand nog het verschil tussen
de geneeskundige en technische troepen?’

Met de oprichting van het dienstvak Logistiek in 2001 kregen alle logistiekelingen voortaan één gezamenlijke kleur:
geel. Voor die tijd kenden de logistiek regimenten en het
Korps Militiare Administratie elk een eigen dienstvak en
een eigen kleur. “Eigenlijk best vreemd, dat er binnen de
logistiek slechts één kleur is, terwijl binnen bijvoorbeeld
de infanterie en de cavalerie wel ieder regiment een eigen
kleur heeft”, zegt brigadegeneraal Jan Broeks. Naast commandant Operationeel Ondersteuningscommando Land
(OOCL) is hij voorzitter van de dienstvakraad Logistiek.
‘De regimenten zijn trots op hun identiteit en willen dat
uitstralen. Dat is meteen het belangrijkste argument om terug te willen naar de historische kleuren: traditiebeleving,

Draagvlak
In 2005 richtten de regimentscommandanten B&T, GNK en
RTT en de korpscommandant MA een verzoek voor kleurverandering aan de toenmalige Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Peter van Uhm. Er waren toen
meerdere overwegingen om dit verzoek niet direct te behandelen. Broeks: ‘Ten eerste was het draagvlak onbekend.
Men wilde er zeker van zijn dat een kleurverandering wel
door een meerderheid werd gewenst. Ten tweede zat het
KPU midden in een reorganisatie, was er geen (financiële)
capaciteit en lag de prioriteit bij de nieuwe missie in Afghanistan.’

Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen (3900 man):
Karmozijnrood voor en Nassaublauw achter

Regiment Geneeskundige Troepen (3500 man):
Groen

Regimentsadjudant Ton Janssen: “Ons ‘probleem’ is dat wij tegelijk opgericht zijn met het dienstvak Logistiek. Voor die tijd
waren er twee regimenten: de Aan- en Afvoertroepen (AAT)
en de Intendancetroepen. Die hadden elk een eigen kleur, respectievelijk Nassaublauw en karmozijnrood. Welke kleur
moest de ondergrond nu
krijgen? We hebben
voor een combinatie
gekozen: rood voor
en blauw achter. Het
gevleugelde wiel met
de kroon van de AAT
staat in het gouden
embleem al voorop,
dus daarom hebben
we nu voor andersom
gekozen. Een andere
reden is dat we niet te
veel in strijd wilden
komen met het blauw
van de cavalerie.”

Regimentsadjudant Ger Stevens: “Wij gaan terug naar de historische kleur groen, een iets lichtere tint dan de kleur van de
baret. Groen is sinds 1951 in gebruik bij alle geledingen van
de geneeskundige dienst in bredere
zin. Daarvoor gebruikten de geneeskundige troepen Nassaublauw, terwijl de (tand)artsen en apothekers al een
groene
ondergrond
voor baretemblemen
en kraagspiegels hadden. De GNK is, denk
ik, het meest enthousiast van allemaal
over de kleurverandering. Vrijwel iedereen stemde voor. We
kunnen haast niet
wachten.”

6

Met het draagvlak gingen de regimenten aan de slag. Er
volgden enquêtes en interviews onder het personeel met
een duidelijk resultaat: een overgrote meerderheid van
het personeel van alle regimenten maakte kenbaar terug
te willen naar de historische kleuren. Ook de traditiecommissie deelde dit standpunt. Bij het KPU waren de grootste
knelpunten inmiddels verholpen. De huidige Commandant
Landstrijdkrachten, luitenant generaal Rob Bertholee, besloot daarom dat de regimenten hun traditioneel en historisch verantwoorde kleuren terug zouden krijgen. “Toen ik
dit nieuws verkondigde tijdens de Logistieke Dagen afgelopen september, klonk er luid applaus vanuit het publiek”,
glimlacht generaal Broeks. “Ik vind het bijzonder dat dit
enthousiasme vooral kwam van de jongeren. Zij willen
herkenbaarheid, een eigen identiteit. Binding met de eigen
eenheid lijkt steeds belangrijker. Ik denk dat de vele missies
van afgelopen tijd daar aan hebben bijgedragen.”

niet alleen bij het OOCL, maar binnen heel de krijgsmacht.
Broeks: “Het gaat om ruim 9000 personen, dat is ongeveer
een derde van heel de landmacht.” De generaal benadrukt
dat het niet de bedoeling is dat mensen die nog oude ondergrondemblemen in de juiste kleur hebben, deze nu al op
het uniform of de baret gaan dragen. “We zijn nog steeds
één dienstvak, en dus veranderen we tegelijk van kleur. Nog
even netjes geduld bewaren dus.”
Dit is een bewerking van een artikel dat eerder in Landmacht verscheen.

Geduld
Wanneer de gele ondergrondjes precies uit het straatbeeld
verdwijnen, is niet exact aan te geven. Niet eerder dan
tweede kwartaal 2010, maar in ieder geval wel in 2010.
Het betreft een grootse operatie. Logistiekelingen zitten

Regiment Technische Troepen (2900 man):
Zwart

Korps Militaire Administratie (730 man):
Karmozijnrood

Regimentsadjudant Willem van Loon: “Ons verhaal is simpel:
de historische kleur is altijd zwart geweest, en dat wordt het
nu dus weer. Handig, want dan hindert het niet als onze vieze
smeer- en oliehanden afgeven.”

Korpsadjudant Gerard Houterman: “Onze kleur was roze,
ontstaan uit het lichtkarmozijnrood van na de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor was het karmozijnrood. Het liefst wilden we terug naar deze meest
oorspronkelijke kleur en dat is
gelukt. Op zich vind ik het
niet verkeerd dat er destijds
één kleur kwam, want dat
benadrukt dat we allemaal tot hetzelfde
dienstvak behoren en
allemaal ‘iets’ in de
logistiek doen, maar
uiteindelijk telt een eigen identiteit hebben
het zwaarst. De MA is
geen eenheid, maar zit
versnipperd door heel
de landmacht. Juist
daarom vinden wij het
zo belangrijk om een
eigen kleur en daarmee een eigen identiteit te hebben.”
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DAGBOEK VAN EEN RESERVIST
door: Marc Daverveldt

Lees het derde deel van de belevenissen van maj(R) Marc
Daverveldt tijdens zijn uitzending naar Afghanistan.

de enige schoenen die ze waarschijnlijk hadden. Voor sommige waren dat afgetrapte sportschoenen, voor anderen hun
gevechtslaarzen en weer anderen op normale lage schoenen. Na het startschot stoven ze er als hazen vandoor om
na een paar honderd meter door de beter gebalanceerde
Nederlandse hardlopers weer te worden ingehaald. Het was
duidelijk niemand de moeite had genomen om ze zelfs maar
de basisbeginselen van afstandslopen uit te leggen. Sport
verbroedert omdat je het samen doet, toch?

Vrijdag 10 April 2009
Vandaag hebben we de TK Marathon gehad. Onze sportinstructeur had een loodzwaar parcours uitgezet van ruim 5
km met daarin een aantal valse platten en een colletje van
de buitencategorie: een helling van bijna 50 meter. Er waren verschillende mogelijkheden om deel te nemen. Mijn
generaal wilde met een seniorenteam deelnemen dat elk één
rondje zouden lopen op tijd. Hij noemde het zijn dreamteam… OK, dream on… Verder werden de Minister van
LNV, Verburg en de Commandant van de Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Rob Bertholee, ingevlogen om een
stukje mee te doen. Beiden staan bekend als goede lange
afstandslopers. Het startschot werd gegeven met de Pantserhouwitser, afgevuurd door de wapenoudste van de artillerie,
jawel, diezelfde Rob Bertholee. De laatste mocht ik de dag
ervoor van het vliegveld ophalen en het was toch apart dat
ik na mijn generaal de eerste was die begroet werd en wel
met de opmerking: “Zo Marc, goed jou hier te zien.” Voor
hen die het niet weten: Als jong luitenant heb ik na mijn
opleiding bij hetzelfde onderdeel en in dezelfde stafsectie
gediend als de toen luitenant Bertholee. Hij is daarna alleen
wat harder gegaan dan ik… en dan heb ik het niet alleen
over hardlopen.
Het regende pijpenstelen
Het regende pijpenstelen, dus het parcours werd er niet beter
op. Door de geaccidenteerdheid van het terrein ontstonden
er modderstromen en –poelen op veel plaatsen in het terrein.
Verder bleef het onweren en raakte de bodem verzadigd.
Hierdoor werd het parcours erg zwaar en waren de diverse
hellingen verworden tot glijbanen, zodat de organisatie uiteindelijk besloot alle deelnemers bij de volgende doorkomst
van het parcours af te halen en geen nieuwe lopers van estafetteteams van start te laten gaan. Omdat ik later in het team
zat, trof ook mij dat lot en ben ik maar naar onze nieuwe
gym gegaan en ben uit balorigheid zo’n anderhalf uur aan
het lopen, fietsen en ijzertrekken geweest. De medaille voor
deelname heb ik maar niet opgehaald: Ik ben alleen op en
neer naar de start gelopen en heb wat staan blauwbekken.
Dat kan nooit een medaille, zelf geen vetleren, waard zijn…

C-LAS, lgen Bertholee, loopt de TK-Marathon
Iemand had geregeld dat ook onze Afghaanse ANA’s en
ANP-ers mee zouden doen. Ze stonden keurig in het gelid,
met allemaal hun uniformbroek met het verstrekte t-shirt en
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’s Middags zouden de VIP’s weer met het vliegtuig naar Nederland vertrekken, althans, dat was de planning. De weersomstandigheden hadden niet alleen een vroegtijdig einde
gemaakt aan de marathon-aspiraties van minister Verburg
en generaal Bertholee, maar er werd ook een abrupt einde
gemaakt aan hun dromen van een warm bad en bed in het
Nederlandse… Als gevolg van de regen was ook de startbaan doorweekt en konden ze niet weg… ook heli´s waren geen optie: ten eerste staan die in Kandahar, althans de
transportheli´s, de Apaches staan hier op het kamp. Verder

heb ik al eens verteld dat TK in een dal ligt, de TK-bowl.
Dat betekent dat de omliggende bergen tussen de 2000 en
3000m hoog zijn. Met laaghangende bewolking geeft dat
echt schitterende plaatjes, maar diezelfde bewolking veroordelen ons dan tot een tijdelijk kluizenaarsbestaan. Pas aan
het einde van de middag begon het een beetje op te klaren
en wisten we dat de heli’s in elk geval de volgende dag zouden kunnen vliegen. Vliegtuigen zou wat langer duren en
dat was geen goed nieuws voor de uitrotanten. Dat is een
uitdrukking voor paxen (personen) die aan het einde van hun
missie naar huis gaan en waarvoor vervanging in de vorm
van inrotanten binnen is.
Een dag later eindigde het allemaal wat minder vrolijk op
Kamp Holland. Het was de eerste mooie dag na een aantal
dagen van regen, wind, hagel en kou. De post was ook binnengekomen met de Halo, een gigantische witte helikopter van Russische makelij. Die ding is zo groot en sterk dat
er in één keer een Bushmaster pantserwagen van 15 ton in
kan worden gereden. Het is altijd een spektakel als die komt
en de post moet door, dus was hij voor deze dag aan ons
toegewezen. We liepen ons al weer te verkneukelen op de
brieven, kaartjes en pakjes, voornamelijk met snoep. Vooral
stroopwafels doen het heel goed hier. Die zouden morgen
voor ons zijn.
Ik was na het eten even blijven staan bij het volleybal veld
om te kijken naar het spel van onze tolken. Die gasten zijn
gewoon goed, maar dat komt ook omdat volleybal de nationale sport is van Afghanistan. Ik was vroeg die dag en ben
om ongeveer 6 uur terug gegaan naar mijn werkfab want er
waren nog wat zaken die afmoesten en ach… ik ben toch
binnenslaper. Om kwart over zes een gigantische dreun gevolgd door een ijselijke stilte. We keken elkaar aan en wisten
dat het een voltreffer was. Een enkeling dacht nog aan de
Pantserhouwitser maar na een paar ogenblikken werd de stilte verscheurd door het alarm voor IDF (InDirect Fire, een van
de eufemismen voor de raketaanvallen). Het gevolg is inmiddels breed uitgemeten in de Nederlandse media: het sneuvelen van soldaat
der eerste klasse
Azdin
Chadli
van de Bravo
Buldog
Companie van de
Limburgse Jagers. Azdin en
zijn groep waren op het verkeerde moment
op de verkeerde
plaats. Een raket
was tussen twee
woonquala’s in
een natte fab
ingeslagen. Van
de vijf gewonden behoorden
er vier tot dezelfde
groep
(dat is een team
van 10 man bij
de
infanterie)
als Azdin. Dat

was dezelfde groep die twee jaar geleden op dezelfde dag
sergeant Donkers heeft verloren… Helaas kan ik uit OPSEC
overwegingen niet meer vertellen, maar ondanks het onvoorstelbare verlies dat we hebben geleden had het nog veel
erger kunnen zijn. Omdat het etenstijd is, lopen er rond die
tijd veel mensen over het kamp en staan er soms rijen voor
de ingang van de eetzaal. Het mag duidelijk zijn dat ikzelf
me na het bekend worden van het verschrikkelijke nieuws
en nadat ik de verhalen van directe collega’s had gehoord
die in de buurt waren en eerste hulp hebben verleend, nog
eens flink op mijn hoofd heb gekrabd. Maar bij de pakken
neer gaan zitten en met de staart tussen de benen naar Nederland terugkeren, zou het volstrekt verkeerde signaal geven aan de lokale bevolking en aan de Taliban.
Het is onmogelijk dat ze nu ineens wel zouden kunnen richten. Zij hebben gewoon ‘geluk’ gehad en wij onvoorstelbare
pech. Dit type raket is berucht om zijn onnauwkeurigheid en
wordt militair alleen effectief ingezet als er grote salvo’s kunnen worden afgeven. Het zijn in feite mini-Stalinorgels (een
soort buikorgeltje na een flinke portie bruine bonen, maar
dan anders…) waarbij een groot oppervlak met veel projectielen worden bestookt. Daarnaast is de wijze waarop de
Taliban ze gebruikt, een of enkele tegelijk en met geïmproviseerde ‘lanceerinrichtingen’, vaak niet meer dan wat keien,
bijna een garantie voor het gillende keukenmeiden-effect:
het maakt een hoop kabaal en is apert irritant, maar eigenlijk
gaat het nergens over… Helaas dus niet vandaag. Ik had die
ochtend nog met de adjudant van generaal Bertholee staan
praten en deze vroeg mij hoe ik dacht over de recente raketaanvallen. Mijn antwoord was: “Het is niet de vraag of er
een keer slachtoffers gaan vallen, maar wanneer…” Ik had
nooit verwacht dat mijn voorspelling zo snel uit zou komen.
Twee dagen later stonden we weer opgesteld door een rampceremonie. Deze week nauwelijks af van die van onze Australische collega’s. Alleen moesten we nu zelf de voorbereidingen doen. Mijn rol was een andere dan voorheen. Nu
moest ik alle buitenlandse VIP’s die de ceremonie bijwoonden begeleiden. Hierdoor liep ik achter de kist aan naar het
vliegtuig. Het is toch wel erg indrukwekkend om tussen de
haag van militairen door te lopen. Nadat de kist was ingeladen, steeg het vliegtuig op en volgde weer de drie saluutschoten van de Pantserhouwitser en vlogen drie heli’s over
in de lost-man-formatie. Boven het vliegveld boog een van
de heli’s af en de andere twee schoten flares af als laatste
groet aan Azdin.
Er is in de afgelopen dagen veel nagepraat over het gebeurde. Er is veel meer over te vertellen, maar dat kan ik pas
na mijn uitzending. Maar boven alles staat dat ik niet bang
ben of ben geworden van deze aanval. Ik wist dat dit tot de
mogelijke risico’s behoorde. Een risico dat nu gematerialiseerd is.
Dan heb ik nog een ander nieuwtje te melden. Ik had enkele weken geleden aan mijn generaal gevraagd of het mogelijk zou zijn om toch de hele rotatie (tot eind juli) af te
maken. Waarom? Omdat ik het hier erg naar mijn zin heb
en ik het gevoel heb dat het er echt toe doet wat we hier
doen. Ik ben er van overtuigd dat we wel degelijk een stukje opbouw van dit deel van Afghanistan tot stand weten te
brengen. OK, het gaat langzaam maar als je hier goed om
je heen kijkt, zie je het Oude Testament. Mensen die op
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ezeltjes de oogst van hun velden naar hun quala’s brengen.
Ze gaan gekleed op een wijze die 2000 jaar geleden ook
ongeveer zo geweest moet zijn. Je moet hier dus niet onze
westerse normen op los laten. Ook moet je in een samenleving waarin 80% van de mannen en 99% van de vrouwen
ongeletterd is, niet langs de meetlat van onze vooruitgang
willen halen. Verder is het zo dat men hier 30 jaar burgeroorlog en andere ellende heeft meegemaakt. De wil van de
Tweede Kamer ten spijt, dat verander je niet in twee jaar
of vier jaar die men er ons nu voor heeft gegeven. Maar
inmiddels gaan bijvoorbeeld wel ca. 30% van de kinderen naar school. Vijf jaar geleden was dat ongezien 10%.
Daarnaast is de kindersterfte en kraambedsterfte met ca.
30% afgenomen. Om maar eens een paar getallen te noemen. Twee jaar geleden kwamen de eerste eenheden van
de ANA in onze provincie aan. Nu kunnen de ANA’s zelfstandig compagniesoperaties uitvoeren en worden ze alom
gerespecteerd door de bevolking. Iets wat twee jaar geleden zeker nog niet het geval was. Er is dus meer dan voldoende vooruitgang waar te nemen, maar dan moet je wel
de politieke wil en moed hebben om dat te zien. Dat met
die opbouwcomponent van de missie, dat zit wel goed…

Donderdag 7 Mei 2009
Het is al weer een week of wat geleden dat jullie mijn laatste nieuwsbrief hebben gehad. In de tussentijd ben ik op
verlof geweest naar mijn gezin in Nederland. Op de weg
vanuit TK naar huis heb ik toch ook weer het nodige vermeldenswaardigs meegemaakt. Allereerst heb ik op mijn laatste
avond op Kamp Holland meegegeten met een Afghaanse
maaltijd. Die zijn weliswaar wat vettig, maar verder heerlijk
en niet te versmaden als afwisseling voor onze overigens
prima eetzaal. Waarschijnlijk zat er toch iets in dat niet
helemaal halal was (kosher kan ik in dit verband niet gebruiken), want toen ik de volgende middag in Kandahar op
mijn vlucht naar Minhad wachtte, werd ik steeds beroerder.
Het begon met een flinke diarree aanval en ik ben daarna
maar in mijn bed gekropen en heb eigenlijk de hele middag
geslapen. ’s Avonds geprobeerd wat te eten maar het was
eigenlijk niet veel wat ik wilde en ook niet veel wat erin
ging, maar a la, het bleef er tenminste in. Op weg terug van
de eetzaal voor het eerst meegemaakt wat het betekent om
in een zandstorm terecht te komen. Toe we buiten kwamen,
zagen we in de verte een hele donkere lucht aankomen,
veel donkerder en dreigender dan ik ooit in Nederland heb
gezien. Maar goed, een beetje soldaat is niet bang voor wat
wind en water, dus wij gewoon doorlopen naar onze legering. Maar het begon steeds harder te waaien en de wind
begon steeds meer zand te bevatten, zo erg dat ik last begon
te krijgen van mijn lenzen en vervolgens eigenlijk alleen
nog maar met mij baret voor mijn gezicht in plaats van op
mijn hoofd me kon voortbewegen. Toen we ook nog eens
uit de luwte van een gebouw kwamen en de volle wind op
ons voelde, was dat toch wel een moment om respect te
hebben voor de ontzagwekkende krachten van de natuur.
En daarna had ik uiteraard een prima peeling gehad en had
ik weer een babyhuidje… OK, gekheid, maar ook dit was
weer een totaal nieuwe ervaring.

Je waant je in het Oude Testament
Tot slot nog even een uitsmijter over het ‘Denglish’ dat hier
gesproken wordt: “No, the travel agency sits next to here…”
uitgesproken door een collega die naast het reisbureau kantoor houdt. Betrokkene keek mij vervolgens verwonderd aan
waarom ik zodat dubbel klapte van het lachen…
Een andere anekdote is uit de Opsroom. Er werd melding
gemaakt van een explosie. Een team van de Task Force is
op onderzoek gegaan en constateerde dat er een ezeltje op
een bermbom gelopen was. Het arme beestje heeft het niet
overleefd. Het droge commentaar uit de Ops: “Ik geloof dat
Maria pech gehad heeft en nu verder moet lopen…”
Ik ga over enkele dagen voor twee weken met verlof. Ik ben
blij dat ik mijn meisjes weer in de armen kan sluiten. U zult
het dus even zonder mij moeten doen, maar begin mei meld
ik mij weer!
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ZKH Prins Willem-Alexander op Kandahar
Ik wilde koste wat het kost in elk geval om acht uur in
de Dutch Corner (een soort Holland House op Kandahar)
zijn, want dan zou ZKH Prins Willem-Alexander daar een
meet and greet hebben met het personeel op zijn weg naar
Tarin Kowt. De details van dit bezoek zullen jullie wel uit

de media hebben gehaald. Ik heb er het nodige werk voor
moeten verzetten in de voorbereiding en eigenlijk baalde
ik wel een beetje dat hij een dag na aanvang van mijn verlof zou komen, maar goed, shit happens… Het was een
dolle boel in de Dutch Corner en ik moet zeggen dat ik
veel respect heb voor het geduld waarmee de Prins het gebeuren over zich heen liet komen. Er liepen uiteraard nogal
wat mensen met camera’s rond en die bleven maar flitsen.
Volgens mij heeft hij er tenminste een flinke hoofdpijn aan
overgehouden. Door al het gedrang dat er ontstond, werd
hij min of meer mijn kant uit gedwongen zodat hij op een
gegeven moment vlak voor mij stond. Uiteraard kon ook
ik de drang niet weerstaan en heb hem een hand kunnen
geven. Nu ben ik alleen nog op zoek naar een collega die
daar een foto van heeft gemaakt. Dat zou mooi zijn voor
het plakboek…
Maar goed, shit happens, zoals ik al eerder schreef. Na deze
happening ben ik weer in bed gekropen in de hoop dat de
volgende dag het ergste leed weer geleden zou zijn. Helaas
bleek niets minder waar. In de loop van de nacht had ik
de dichtstbijzijnde toiletpot al in alle standen beklommen
en van slapen was niet veel gekomen, zodat ik mij de volgende ochtend maar bij de ROLE1 heb gemeld. Die hebben
mij onmiddellijk naar de ROLE3 gebracht, waar een Nederlandse arts aanwezig was. Maar voordat die bij mij was, heb
ik eerst de prullenbak van een Amerikaan vol gekotst (sorry
voor de onsmakelijke details, maar het is wel een onderdeel
van het verhaal). Na dat kunstje te hebben afgerond kwam
die Nederlandse arts binnen en die keek mij aan zo van;
gaat het wel goed met jou? Nee, niet echt…correctie, echt
niet! De dame in kwestie uitgelegd dat ik die middag toch
echt wel heel erg veel boel graag op de vlucht naar Minhad
wilde om naar mijn meisjes te gaan. Ze keek me gelukkig
begripvol aan en na de nodige zuchten en klopjes kreeg ik
een receptje of drie mee met de mededeling dat ik met deze
paardenmiddelen in elk geval Nederland zonder problemen
zou halen, tenzij er vertragingen zouden optreden. Ik hoopte
ineens vurig dat mijn vlucht niet met onze Luchtmacht zou
zijn, want de Nederlandse Hercules is hier berucht voor zijn
technische onbetrouwbaarheid… Na een bezoek aan de
apotheek onder begeleiding van een lieftallige soldate van
de geneeskundige troepen ben ik maar weer in mijn bed
gekropen en gaan slapen. Tegen de tijd dat ik me moest gaan
klaarmaken voor vertrek was ik inderdaad wat opgeknapt en
durfde ik zelfs weer wat te eten en te drinken. Minhad, I’m
on my way!
De eerste stint was dus naar Minhad, met een (Nederlandse)
Hercules. Omdat het mistte in Minhad, werd uitgeweken
naar Abu Dhabi, maar daar werd alleen bijgetankt en vervolgens ging het weer terug naar Minhad, waar onze collega’s
uit de tweede vlucht zich afvroegen waar we uitgehangen
hadden. Voordeel van deze toeristische route was wel dat
de uren die we in een ronkende Hercules hadden doorgebracht, niet meer op Minhad hoefde rond te hangen. We
hadden immers in de lucht gehangen… Aan het begin van
de middag stegen op en vlogen laag over het bekende palmboom eiland heen naar Kreta, waar de meeste inzittenden
uitstapten voor de adaptatie. Wij vlogen met 18 man door
naar Eindhoven en mochten zelfs een kijkje komen nemen
in de cockpit. Aan het begin van de avond landden we op
Eindhoven en kon ik eindelijk mijn Chineesjes weer eens
ouderwets knuffelen.

Het Palmeiland bij Al Minhad
Verlof was een rare gewaarwording: ik kon lopen op verharde, vereffende paden, geen keien! Bij het eten hoefde ik
geen plekje te zoeken en kwamen er spontaan mensen bij
mij aan tafel zitten zonder ze te hoeven wuiven. De was kon
ik gewoon in de wasmand stoppen en hoefde ik niet naar de
wasserij te brengen. Minder was het gegeven dat ik ineens
meer keuzes had voor kleding. In TK kan ik kiezen tussen
een schoon gevechtspak of dat van gisteren, maar hier moest
ik ineens gaan nadenken over de kleur van een shirt en sokken. Niet in de rij staan voor je eten is ook apart om mee te
maken. En eindelijk kon ik het druivensap vervangen door
wijn… Verder eigenlijk niet veel gedaan, anders dan gewoon
genieten van de alledaagse dingen in het leven.
Het einde van mijn verlof kwam eigenlijk veel sneller dan
ik had gewild, maar aan de andere kant, de beste verloven
zijn die welke te kort zijn. Op dinsdag 28 april moest ik mij
weer melden in Eindhoven voor het tweede deel van mijn

De officiele start van de bouw van de weg van TK naar Chora

11

uitzending. De reis verliep voorspoedig en een dag later was
ik al weer op TK. Na een obligaat “Hoe was je verlof?” kon
ik gelijk weer aan de bak. Omdat ook de rest van onze groep
met verlof was, was er nogal wat werk blijven liggen en kon
ik dus stevig aan de slag om de komende bezoeken weer
voor te bereiden.
Een van de evenementen die ik heb georganiseerd was de
‘eerste spade’ van de weg van TK naar Chora. Er was veel
politieke druk op een aantal lokale officials gelegd om akkoord te gaan met de bouw van deze weg. Nu was het dan
zover. In een konvooi van pantserwagens zijn een aantal van
onze vertegenwoordigers van het PRT naar de aanvang van
het tracé gebracht. Dit was de Irish Crossing aan de oostzijde
van TK. Waarom deze brug zo heet, weet ik niet, maar feit
is wel dat de verharde weg hier ophoudt en daarna overgaat in een soort karrenspoor. Zolang het droog is, maakt
het niet zo heel veel uit, maar als het regent kun je er met
gewone of vrachtauto’s niet meer overheen. En Chora ligt
aan het einde van de Baluchi, circa 35 km verderop. Tijdens
het doorknippen van het lint stonden roverhoofdman, pardon, politiechef Juma Gul en de vertegenwoordiger van de
ANA naast elkaar nadrukkelijk de andere kant op te kijken.
Het handgemeen van enkele weken daarvoor tussen de ANA
en de ANP (Politie) op de roundabout was blijkbaar nog niet
helemaal vergeven en vergeten… Gelukkig bleef het daarbij
en konden we na een halfuur aan toespraken eindelijk het
lint doorknippen en konden de snoepjes aan de kinderen
worden uitgedeeld.

Snoepjes voor de lokale jeugd

Op de weg terug is het konvooi door de Dasht (woestijnachtig heuvellandschap) aan de zuidzijde van TK langs gereden.
Dat was een mooie rit waarbij je een goed zicht had op verschillende delen van de stad en ook op het landelijk gebied
aan de zuidzijde. Ik zag spelende kinderen, arbeiders die
een muurtje bouwde, kinderen in een schooltje, een fietsenmakerswerkplaats, winkeltjes, een schaap dat halal geslacht
werd en het daar niet mee eens was, de volledig kaalgekloven karkassen van 3 BRDM’s, Russische verkenningsvoertuigen die waarschijnlijk door de Taliban waren achtergelaten
en daarna door de bevolking ontdaan van alles wat los en
(niet helemaal) vast zat, en een IED-krater om zo maar eens
wat te noemen. Kortom een ritje van minder dan een half
uur met indrukken die iets meer kostten om te verwerken.
Terug op het kamp kon ik beginnen aan de volgende klus.
Het liet zich eerst aanzien dat het weer iets heel nieuws was,
maar na doorvragen mijnerzijds bleek dat het iets was wat
door mijn generatie anders werd genoemd, maar om politieke redenen blijkbaar een andere naam kreeg. Kortom,
toen pissen plassen werd, begon het gezeik… Waar dat over
ging? Dat vertel ik later wel…

De schrijver op het begin van de weg naar Chora

Jaarlijkse herdenking bij het Provinciaal Indië-Monument
De Stichting Indië-Monument Groningen en het Overlegorgaan Veteranen Groningen houden op 1 juni 2010 haar jaarlijkse herdenking bij het Provinciaal Indië-Monument, ter nagedachtenis van personen (136) uit de provincie Groningen
die in Nederlands Indië en Nieuw-Guinea in de periode 1945
ˆ 1962 zijn omgekomen.
Locatie: Begraafplaats Selwerderhof, Iepenlaan 204 te Groningen
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Aanvang plechtigheid: 14.30 uur
Einde plechtigheid:
15.30 uur
Inlichtingen:
G. Tigchelaar. Tel: 050-5775818 / 0621562673, Siersteenlaan
468-41, 9743 ES Groningen
E.K. Hansen. Tel: 050-8503837 / 0629386449, Van Loghemstraat 18, 9731 BM Groningen

HET GENIEMUSEUM
Het Geniemuseum is uiteraard gelegen in Vught. Hierin is de
geschiedenis van het Regiment Genietroepen te vinden. Sinds
1970 is het museum gevestigd in gebouw K op de Van Brederodekazerne, de voormalige keuken van het concentratiekamp
Vught. Foto’s, uniformen, documenten en schaalmodellen geven een beeld van de vernuftige veelzijdigheid van het Wapen
der Genie.

mantank en een Baileybrug M1 (4 velden 2-1, met 2 rijsporen
voorzien van opritten). Het gaat hierbij om een geheel gedocumenteerd proefmodel uit 1952.

Het museum was tot begin jaren negentig vooral gericht op de
(dienstplichtige) genisten in opleiding en minder op bezoek
van buiten de kazerne. Sinds 1998 wordt het Geniemuseum
aangemerkt als een ‘A-status’ museum van de Koninklijke
Landmacht. Het is de bedoeling dat het museum de geschiedenis en de traditie van het Regiment Genietroepen gaat uitdragen naar een breder publiek. Het gebouw wordt volledig
gerenoveerd en de expositie geheel opnieuw opgezet.

De regimentskamer
Meer naar het heden wordt verwezen in de wisselexpositie
Afghanistan. Hier wordt met een foto tentoonstelling een
beeld geschetst van het huidige genieoptreden, zoals dit in
Afghanistan plaatsvindt.
Uiteraard worden de kleine bezoekers niet vergeten. Voor kinderen is zowel een binnen- als een buitenspeurtocht uitgezet.
Bruggenbouwers
Het Geniemuseum is sinds eind 2002 een openbare instelling
geworden. Weliswaar gelegen op het kazerneterrein, maar
bereikbaar via een eigen ingang vanaf de Lunettenlaan. Over
een smalle baileybrug komt de bezoeker in het ‘Geniepark’,
waar allerlei brugconstructies, bouwmachines en pontons in
een buitenexpositie te bezichtigen zijn.
Binnen wordt aan de hand van verschillende thema´s op een
eigentijdse manier een beeld gegeven van de Genie in verleden en heden. Begrijpelijk voor de geïnteresseerde bezoeker
maar herkenbaar voor de genist. Het gebouw biedt bovendien
onderdak aan de Genie-bibliotheek en de Traditiekamer, waar
de Regimentscommandant en diverse verenigingen en geledingen van het Regiment vergaderen. De vernieuwde basisexpositie telt zeven thema’s, zoals ‘Genie en Bouwen’, ‘Genie
en Muziek’ en ‘Genie en Inzet voor de Vrede’. Alle thema’s
zijn voorzien van een informatiezuil met daarop het hele verhaal in verschillende lagen en foto’s en filmbeelden.
Veel van het tentoongestelde is verkregen uit giften. Uniek
zijn bijvoorbeeld ruim 120 objecten verkregen uit de nalatenschap van majoor der genie b.d. G.V.M. Bernaert uit zijn
dienstperiode (1930 – 1970). Dat varieert van een uniform,
boeken, emblemen, ontwerpen, getuigschriften, herkenningsplaatje krijgsgevangene, met als topstuk een tekentafel uit de
jaren dertig van de vorige eeuw. Heel bijzonder is het model
van een brugleggende tank, met het onderstel van een Sher-

Gasmaskers in alle soorten en maten
Het geniemuseum is normaal geopend dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Kosten toegangskaartje: volwassenen hebben toegang voor € 2,-- en
toegang voor kinderen t/m 12 jaar is gratis. Tevens is het museum in de maanden juli en augustus open op zondag van
12.00 tot 16.00 uur als aanvulling op de zomerrondleidingen
over het kazerneterrein, verzorgd door het Nationaal Momument Kamp Vught. Voor meer informatie bezoekt u de website
van het museum op www.geniemuseum.nl.
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DE KRIJGSMACHT ALS (MEDE)HANDHAVER VAN DE OPENBARE ORDE?
Sinds het tot stand komen van het ICMS (Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking) beleidskader in 2005, wordt er
steeds meer en steeds intensiever een beroep gedaan op de
reservecomponent van de krijgsmacht. Dit is duidelijk waar
te nemen in deelgebieden als de verdere professionalisering
van de NATRES-bataljons, de vulling en training van de NATOPS-pools maar ook op te maken uit bijvoorbeeld de wijze
waarop gebruik wordt gemaakt van de zeeverkeersleidingsorganisatie en de inzet van de Groep Luchtmachtreserve.
Onderzoek ondersteuning politiediensten
Een van de laatste ontwikkelingen is het gegeven dat er onderzoek plaatsvindt naar de wijze waarop de Krijgsmacht
de politiediensten kan ondersteunen en versterken bij grootschalige crises en rampen. Onlangs is hierover een eerste
deelstudie verschenen, die naar onze mening het lezen
waard is. Wij hebben gemeend hieronder de managementsamenvatting van deze deelstudie te moeten plaatsen. Het
volledige rapport is te vinden op internet:
http://www.minbzk.nl/actueel/onderzoeken/@125848/onderzoek-naar-de
Waarom deze studie
De krijgsmacht kan ondersteuning bieden tijdens rampen en
crises door het inzetten van specialistische en unieke capaciteiten. In de brief Defensie en Nationale Veiligheid van
22 april 2005 wordt een eerste aanzet gedaan om te komen tot de ontwikkeling van de krijgsmacht van ‘vangnet’
naar een ‘structurele veiligheidspartner’ naast de politie, de
brandweer en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. In de Tweede Kamer was brede steun voor
deze koerswijziging. In 2006 werd een aanvullend pakket
aan samenwerkingsafspraken uitgewerkt over de inzet van
specialistische defensiecapaciteit. Het resultaat was Intensivering van de Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS). In de
brief van 24 mei 2006 zeggen de ministers van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie de Tweede Kamer
onder meer toe te bezien ‘of en hoe een nader te bepalen
deel van het totale contingent van circa 4.600 militairen kan
worden opgeleid en uitgerust, om bij grootschalige crises
in Nederland bijstand te verlenen bij de handhaving van de
openbare orde.’
Doel
Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de
precieze behoefte aan bijstand van de krijgsmacht voor de
handhaving van de openbare orde tijdens grootschalige crises, aanvullend op die van de politie en de Koninklijke Marechaussee. De mogelijke inzet van de krijgsmacht bij de
handhaving van de openbare orde heeft tot doel het voorzettingsvermogen van de politie en Koninklijke Marechaussee
te vergroten.
Dit onderzoek is stap 1 in een breder onderzoek. Dat wil
zeggen dat de resultaten van dit onderzoek worden gebruikt
voor een vervolgonderzoek (stap 2). Daarin moet beantwoord worden wat een mogelijke inzet van de krijgsmacht
ten behoeve van de handhaving van de openbare orde vraagt
in termen van opleiding, oefening, uitrusting en regelgeving.
Tot slot volgt stapt 3, de besluitvorming.
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Scenario-ontwikkeling en bepaling behoeftestelling
Het hart van dit onderzoek wordt gevormd door drie crisisscenario’s:
1. Scenario Ergst Denkbare Grieppandemie (EDG). Het
pandemiescenario is herkenbaar aangezien dit nu in de
actualiteit staat vanwege het H1N1-virus. Er is aangesloten
bij het bestaande ‘ernstig scenario zonder antivirale
middelen’.
2. Scenario Ergst Denkbare Overstroming (EDO). Dit scenario is eveneens herkenbaar aangezien wordt aangesloten
bij het bestaande Rijn-Maas scenario uit de landelijke
crisisoefening ‘Waterproef’ (2008). Dit scenario is mede
gebaseerd op de ‘bijna overstromingen’ in 1993 en 1995.
3. Scenario Ergst Denkbare Openbare Orde Verstoring
(EDOOV). Dit scenario is in de Neder-landse situatie het
minst herkenbaar. De recente rellen in Parijs - en meer in
zijn algemeenheid in Frankrijk - hebben een schaal en
omvang die nog het meeste lijkt op dit scenario.
Aan de hand van deze scenario’s is met praktijkexperts de
benodigde politie-inzet voor openbare orde en handhavingstaken onderbouwd.
Draagvlakbeschikbare politiecapaciteit
en tekorten in de drie scenario’s
De beschikbare politiecapaciteit is voor de drie scenario´s
bepaald. In elk scenario spelen specifieke omstandigheden
die de beschikbare capaciteit beïnvloeden, zoals uitval onder de politiegelederen door het griepvirus bij een grieppandemie. Door confrontatie van de benodigde politie-inzet
en de beschikbare politiecapaciteit blijkt of sprake is van
een capaciteitstekort. Dit is het geval bij twee van de drie
scenario’s, met een maximaal capaciteitstekort van 18.500
fte in het geval van het scenario Ergst Denkbare Openbare
Orde Verstoring. In het geval van het scenario Ergst Denkbare Overstroming is sprake van (nipte) capaciteitsruimte.
In twee van de drie scenario´s kan in de aanloop naar de
piek bijstand bij andere partijen worden aangevraagd en ingezet. Dit geeft de politie en Koninklijke Marechaussee de

mogelijkheid vroegtijdig publieksarme taken aan anderen
over te laten en daarmee uitputting door langdurige inzet te
voorkomen. Dit is niet mogelijk bij het scenario Ergst Denkbare Openbare Orde Verstoring.

·
·

Langs welke weg en met welke technieken kan het tekort
worden opgevangen?
Welke competenties zijn nodig om het tekort op te vangen?

Met praktijkexperts is per crisisscenario bepaald wat de minimale inzet van de politie en Koninklijke Marechaussee per
politietaak zou moeten zijn. Via die systematiek is het mogelijk de inzet van de politie en Koninklijke Marechaussee
te prioriteren ten behoeve van met name riotcontrol, crowdmanagement en het bewaken en beveiligen van subjecten.
Vervolgens is berekend in welke mate de krijgsmacht kan
bijdragen om een gebrek aan politiecapaciteit op te vangen. De maximale omvang van bijstand door de krijgsmacht
bedraagt circa 18.550 fte bij het scenario Ergst Denkbare
Openbare Orde Verstoring (EDOOV) en circa 10.000 fte bij
het scenario Ergst Denkbare Grieppandemie ongeacht de
competenties van de bijstandverleners.

Het personeel wordt gebriefd voor zijn politietaak
(foto Robert Witsen)
Conservatieve berekeningen
De beschikbare en benodigde politiecapaciteit zal eerder tegen, dan meevallen:
1. Het gaat om de totaal beschikbare fte ongeacht de competenties van de functionarissen. Dit is van belang
omdat een deel van de benodigde competenties de inzet
van verkeersregelaars, Mobiele Eenheden (ME) en Aanhoudings Eenheden (AE) betreft. Zo zijn ME-functionarissen
specifiek getraind in de-escalatietechnieken waardoor de
inzet juist beperkt kan blijven. Deze eenheden zijn echter
schaars.
2. Er kan gekozen worden voor drie reguliere diensten van
acht uur in plaats van twee diensten van twaalf uur waardoor de behoeftestelling in elk scenario met circa een
derde zal toenemen. Bij het scenario Ergst Denkbare
Openbare Orde Verstoring (EDOOV) neemt het capaciteitstekort in dat geval zelfs toe tot circa 30.000 fte.
3. Een ramp of crisis komt zelden alleen. Indien zich een
combinatie van rampen of crises voordoet (zoals een incident in Pernis, een vliegtuig dat neerstort), treedt de Wet
van Murphy in werking.

Scenario: ergst denkbare overstroming
Kerncompetenties
Het is van belang dat bijstandverleners competenties beheersen om relevante kernopgaven tijdens crises op een
voldoende kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren. Voor de
relevante politietaken in dit onderzoek kan een voldoende
basiskwaliteit of basisniveau worden bepaald aan de beroepsprofielen ‘Assistent politiemedewerker’ en ‘Vrijwillige
politiemedewerker’ uit het politieonderwijs.
Bron: website Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Behoeftestelling richting de krijgsmacht
Een tekort aan politie-inzet kan door de krijgsmacht worden ingevuld mits deze functionarissen voldoende gekwalificeerd zijn. Het is daarbij tevens denkbaar dat de inzet op
andere wijze plaatsvindt dan die van politiefunctionarissen,
bijvoorbeeld met gebruik van specifieke hulpmiddelen. Bij
het tekort spelen een aantal bestuurlijke keuzevraagstukken:
·
·
·
·

Worden diensten van twaalf uur of van acht uur ingezet?
Wordt het risico bij een tekort geaccepteerd?
Wordt het tekort aan capaciteit aangevuld door anderen
en wie zijn dat?
Voor welke taak of taken zijn anderen in beeld?
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VERSLAG VAN MCAM OEFENRIT
Op zaterdag 17 april werd door de Militaire Commissie voor
Automobiel- en Motorwedstrijden de jaarlijkse oefenrit georganiseerd vanaf de Van Brederode Kazerne te Vught. In de
Gevorderdenklasse telde deze rit mee voor het Defensiekampioenschap Kaartlezen die in de 18-uursrit op 1 en 2 oktober
2010 zal worden beslist. In totaal deden 42 equipes mee: 16
in de Beginnersklasse en 26 in de Gevorderdenklasse.
Na een gedegen uitleg door Majoor Nico de Vries, begon
de eerste rit, een combinatie van coördinaten en punten
op luchtfoto’s, om 10.00 uur. Onder een strakblauwe hemel en zonder een zuchtje wind voerde de rit vanaf de
hoofdpoort van de kazerne door de mooie bossen en kleine dorpjes rondom Vught. Na de uitleg gedurende de middagpauze, volgden nog twee ritten: weer een combinatie
van coördinaten en punten op luchtfoto’s en als laatste een
rit met ingetekende pijlen in het gebied ten oosten van de
A2 bij Vught.
Uitzetten van traject 1 in de kazerne
Uitslag Beginners
1. Kap S.M.A. van Trijp en Sld1 W.A.H. Hermelink met 69
strafpunten
2. Kol Vl Arts M.J.E. Polak en Kap E. Staudt met 122 strafpunten
3. Maj M.T.J. Vrencken en Maj E. Steenhoven met 186
strafpunten
4. Sgt1 M. Glintmeijer en Kpl1 M.J. van Veenendaal met
210 strafpunten
5. Sld1 O. Westerhof en Sld1 P.E. Knoester met 237 strafpunten
Uitslag Gevorderden
1. Elnt P.R. van Reeuwijk en Kap F.R.L. Vermeij met 89
strafpunten
2. Kap G. Marks en Maj M. Kolman met 211 strafpunten
3. SM P.J. Staats en Sld1 A.C.N. Groot met 228 strafpunten
4. LtKol P.P.M. Bolder en Kpl1 P. Gouwentak met 240 strafpunten
5. Maj K.A. Raggers en Maj P. de Boer met 242 strafpunten

De briefing
In de loop van de namiddag volgde de laatste uitleg, waarna de Voorzitter van de MCAM, Kol Gerdo van Oirschot
overging tot de prijsuitreiking. Zoals uit de uitslag blijkt,
was het in de top van de Beginnersklasse niet al te spannend. Al na het tweede traject kwamen de uiteindelijke
verschillen tot stand. Bij de gevorderden lijkt de strijd om
de beste kaartlezer van de Krijgsmacht te worden beslist.
Maar, om bovenin het klassement mee te kunnen blijven
doen, moeten de teams hun beste beentje voor zetten. Een
kleine verslapping in de concentratie kan zomaar leiden
tot het missen van een controle en dus tot het oplopen van
30 strafpunten. Tussen de plaatsen 2 en 6 zitten maar 36
strafpunten.
De volledige uitslag en alle foto’s staan op:
www.mcam.info
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Kol Van Oirschot (rechts) reikt de prijzen uit in de beginnersklasse: Sld1 Hermelink (links) en Kap Van Trijp (midden)

Kolonel Prof. Penn Voorzitter CIOMR
Het voorzitterschap van de CIOMR (Confédération des Officiers Médicaux de Réserve), de zustervereniging van de CIOR, wisselt volgens een
vast rooster iedere 2 jaar; van 2012 tot 2014 zal
Nederland de voorzitter leveren.

de Kring Mathijsen (2000-2007), Vice-President van CIOMR
voor Nederland (2000 -2007) en mede-organisator van het
CIOR-CIOMR congres in Maastricht (2003). Hij is Ridder in
de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van het Kruis
van Verdienste van de KVNRO.

De Kring Mathijsen en de KVNRO hebben de kolonel Olaf
Penn als kandidaat gekozen; zijn kandidatuur is tijdens de
laatste Midwinter Meeting door de CIOMR Executive Committee aanvaard en bevestigd. Kolonel Penn zal in augustus 2010 in Stavanger aantreden als President-Elect. In die
hoedanigheid maakt hij deel uit van de CIOMR Board; twee
jaar wordt hij President. CIOMR heeft deze werkwijze als
standaard procedure om de continuïteit binnen de Board te
ondersteunen. Dat die continuïteit belangrijk is, werd door
hem tijdens een recent interview bevestigd: “ Ik zie als belangrijkste taak voor de CIOMR het bijdragen aan de kwaliteit
van de militaire geneeskunde. Daarvoor is intensief contact
met onze active duty collega’s nodig, en dat contact moet op
wederzijds vertrouwen berusten. Vertrouwen is een kwestie
van langdurige inspanning en daarvoor is continuïteit nodig “.

Als opleider cardiothoracale chirurgie onderstreept hij het
belang van de opleidingsactiviteiten die de CIOMR de laatste jaren heeft ontwikkeld: “Zonder zorgvuldige opleiding en
training geen kwaliteit van zorg: ik stel me voor het CIOMR
systeem van workshops verder uit te werken. Ik denk daarbij
aan een workshop Thoracic Surgery for General Surgeons”.
Kolonel Penn is Vice-Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’ en Voorzitter van het Curatorium
van de Leerstoel ‘Militaire Geschiedenis van het Koninkrijk
der Nederlanden, van 1870 tot heden’ aan de Universiteit
Utrecht, waarmee het belang dat hij ziet in de relatie tussen
civiel en militair, opnieuw benadrukt wordt. “Als reservisten,
d.w.z. als burgers hebben we de plicht de kwaliteit van zorg
voor onze militaire medeburgers te optimaliseren; CIOMR is
daar bij uitstek geschikt; ik zie er naar uit als Voorzitter een
bijdrage te mogen leveren!”

Kolonel Penn is cardiothoracaal chirurg; opgeleid in Rotterdam, werkte hij vervolgens in Utrecht, Maastricht en Eindhoven. Hij is hoogleraar, en heeft als wetenschapper meer dan
200 publicatie op zijn naam staan over klinische en research
onderwerpen. “Het gaat bij de CIOMR om uitwisseling van
informatie; onderling tussen delegates, maar vooral met de
active duty collega’s. De formele relatie die bestaat met de
Surgeons General van de NAVO lidstaten (COMEDS) is daarvoor essentieel. Het is fascinerend dat tijdens de Koude Oorlog
de reservisten de bron van informatie waren, maar dat tegenwoordig de ervaringen tijdens inzet leiden tot veranderingen
in het civiele geneeskundig handelen. Tweerichtingsverkeer
dus, dat ik als voorzitter waar maar mogelijk zal bevorderen”.
Reservist als uitvloeisel van de diensplicht en reservist uit verkiezing: kolonel Penn heeft naast zijn civiele werk talloze militaire projecten gestart of ondersteund: de Cursus Military
Medical Care Management aan het IDL, het jaarlijkse symposium van de Militair Geneeskundige Dienst, voorzitter van

Kolonel Professor Olaf Penn, voorzitter CIOMR

Generaal-majoor b.d. (US) Evan L. ‘Curly’ Hultman
benoemd tot Honorary President of CIOR
Tijdens de sluitingsceremonie van het CIOR zomercongres
in Sofia heeft er een bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden.
De Amerikaanse Major General (Ret) Evan L. ‘Curly’ Hultman
werd ten overstaan van alle aanwezige hoogwaardigheidsbekleders en participanten benoemd tot ‘Honorary President of
CIOR for Life.’
CIOR President lkol Willem Verheijen nomineerde genm Hultman voor de functie van ere-voorzitter vanwege zijn uitzon-

derlijke verdiensten voor CIOR. Ondanks zijn respectabele
leeftijd van 86 jaar en kleine postuur is de generaal nog altijd
een verschijning die een indrukwekkende en energieke uitstraling heeft. Als je met hem spreekt, valt altijd weer op hoe goed
hij op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de wereld
in zijn algemeen en van reservisten in het bijzonder. Ronduit indrukwekkend is de wijze waarop hij tijdens de diverse
CIOR-ceremonies fier in de houding staand de toch niet geringe Amerikaanse delegatie feilloos laat exerceren. Je vraagt
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je af hoe al dat geluid uit ‘dat kleine mannetje...’ komt. Volgens
Verheijen is het pas éénmaal eerder in de 62-jarige historie van
CIOR voorgekomen dat er een erevoorzitter voor het leven is
benoemd.

Veteranen
De generaal maakte in zijn dankwoord gebruik om aandacht
te vragen voor nazorg van veteranen. Als voorbeeld noemde
hij de echtgenoot van zijn kleindochter die niet in staat bleek
om te gaan met de ervaringen uit Irak. Hij vroeg CIOR om
te bekijken of het mogelijk is om nader te onderzoeken op
welke wijze reserveofficieren en andere reservisten kunnen
bijdragen aan het verbeteren van de nazorg voor veteranen,
met name de reservisten onder hen. Hij stelde daarbij dat juist
doordat reservisten niet altijd met het militaire bedrijf bezig
zijn en dus meer ‘soft skills’ ontwikkelen, beter in staat zijn
om vorm en inhoud te geven aan nazorg.
We kunnen dan ook concluderen dat CIOR met generaal
Hultman een waardig en scherpzinnig ere-voorzitter voor het
leven heeft en hopen dat we nog vele jaren van zijn kwaliteiten gebruik mogen maken.
CIOR-LEIDING ONDERSCHEIDEN

Generaal-majoor E.L. ‘Curly’ Hultman,
Honorary President of CIOR
Genm Hultman was President of CIOR in de periode 1992 –
1994. Maar ook nadat hij gedurende deze periode leiding en
sturing gaf aan CIOR, bleef hij actief. Hij heeft zich ontpopt
als een wijs en scherpzinnig adviseur voor zijn opvolgers
die hem graag gebruikten als klankbord. En last but not least
heeft hij dit jaar een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan het
succes van het symposium. Door omstandigheden was de
beoogd dagvoorzitter van dit symposium plotseling uitgevallen. Er diende op zeer korte termijn een plaatsvervanger beschikbaar te komen die zich snel de materie eigen kon maken
en zo de diverse onderdelen van het symposium, waaronder
verschillende presentaties, voordrachten en paneldiscussies,
als een goed geregisseerde show kon samensmelten. Een
taak waar menigeen van ons voor zou terugdeinzen, maar
die zonder omhaal en met veel flair en enthousiasme door
generaal Hultman werd volbracht. Het plezier dat hij erin
had was aanstekelijk voor alle aanwezigen.

BRUSSEL - Het Nederlandse voorzitterschap van de Confédération Interalliée des Officiers de Réserve (CIOR) is onderscheiden met de Bulgaarse Orde van de Gouden Leeuw. Dat
gebeurde onlangs tijdens de jaarlijkse Midwinter Meeting op
het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Het ereteken is niet alleen uitgereikt vanwege getoond leiderschap, maar ook voor
de ondersteuning in de voorbereiding en uitvoering van het
62ste CIOR zomercongres vorig jaar in het Bulgaarse Sofia.
Het aan de NAVO gelieerde CIOR vertegenwoordigt zo’n 1,3
miljoen reservisten uit 35 landen. In aanwezigheid van delegaties van ruim dertig naties reikte de Bulgaarse kolonel Konstatin Popov de bij de orde behorende versierselen uit. CIOR
president lkol Willem Verheijen, reeds ridder in de orde,
werd bevorderd tot commandeur. Zijn ranggenoten Arthur
Bolder, Gert Dijk en de majoors Adriaan van den Dries, Hans
Garrels, Jeroen van den Biggelaar en Marc Daverveldt werden ridder. Eerder ging de orde naar onder andere de huidige president van Bulgarije, de vorige Bulgaarse CDS en een
aantal internationale militaire hoogwaardigheidsbekleders.
Zie ook: www.cior.netl

Partnership for Peace
Toen tijdens de NAVO-top van 1994 door NAVO Secretaris Generaal Manfred Wörner het Partnership for Peace (PfP)
programma werd geïntroduceerd, heeft deze er bij generaal
Hultman op aangedrongen om gebruik te mogen maken van
de unieke bijdragen van reserveofficieren om dit programma
verder te ontwikkelen. Generaal Hultman heeft zich in de 15
jaar erna bijzonder ingespannen om CIOR’s PfP programma
verder te ontwikkelen tot een van de meest waardevolle producten van CIOR. Ook noemde Verheijen de verdiensten van
generaal Hultman in zijn rol als CIOR-liaison naar de North
Atlantic Assembly of Parliamentarians aan het begin van de
jaren negentig.
De generaal was duidelijk onder de indruk van de eer die hem
werd gegund. In zijn dankwoord stelde hij dat hij zich niet
kon voorstellen dat een mens een grotere eer bewezen kan
worden dan op de wijze waarop zojuist was gebeurd. “Het
feit dat mijn collega reserveofficieren uit alle landen vertegenwoordigd in CIOR mij dit gunnen, maakt mij nederig.”
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CIOR-leiding onderscheiden
(Bron: Defensiekrant nr 8 van 4 maart 2010)

GENERAAL-MAJOOR DE KRUIF REIKT MEDAILLES UIT AAN RESERVISTEN
De voormalige commandant van het Regional Command
South in Afghanistan, generaal-majoor Mart de Kruif, heeft
aan elf Afghanistangangers de Herinneringsmedaille Vredesoperaties uitgereikt. Onder hen waren negen reservisten die
van maart tot september 2009 deel uitmaakten van het Provincial Reconstruction Team (PRT) 7.
Deeltijdmilitairen
De PRT’s richten zich op de wederopbouw van het bestuur
en de voorzieningen in de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan. Binnen het PRT zijn zowel militairen als reservisten
actief. Laatstgenoemde ‘deeltijdmilitairen’ hebben tijdelijk
hun burgerbaan opgezegd om een bijdrage te leveren aan de
missie. De kennis en ervaring die zij vanuit hun verschillende beroepen meenemen, vormen een belangrijke bijdrage
aan het 3D-concept (Diplomacy, Defense and Development)
dat Nederland hanteert.

jon is op 9 maart vertrokken naar Uruzgan om het negende
PRT te vormen. Wanneer in het inzetgebied behoefte aan
bepaalde kennis en ervaring is, kan uit de FS-pool worden
geput. De specialisten krijgen een militaire basisopleiding
om vervolgens voor 1 tot 3 maanden te worden uitgezonden. Reservisten van 1 CIMIC bataljon zijn actief in civiele
infrastructuur, landbouw, educatie, midden- en klein bedrijf,
gezondheidszorg en openbaar bestuur.
Thuisfront
Het thuisfront kreeg als blijk van waardering een verzilverd
roosje. Voor de kinderen was er een speciaal kindermedaillon. De ceremonie vond plaats op de Legerplaats bij Oldebroek, omdat de kerneenheid van het zevende PRT werd gevormd door de 11e Afdeling Rijdende Artillerie uit ’t Harde.

Reservistenpool
De meeste reservisten, ook wel functioneel specialisten (FS)
genoemd, maken deel uit van 1 CIMIC (Civil Military Cooperation) bataljon uit Apeldoorn. Een groot deel van dit batal-

NRFK schieten in Noord-Nederland weer mogelijk
Gedurende de afgelopen jaren stonden de schietactiviteiten van de NRFK in Noord-Nederland op een laag peil. De
aangewezen schietbaan was “Witten” in de nabijheid van
Assen. Bij bepaalde windrichtingen kon er vanwege de hinderwetvergunning niet worden geschoten. Het afgelasten op
een laat moment beperkte vanzelfsprekend het enthousiasme van de betrokken reservisten. Daarnaast was er weinig
organiserende capaciteit, ook in relatie tot de afspraken met
het Regionaal Militair Commando Noord.
Deze situatie is nu ten goede gekeerd. Reeds vorig jaar werden door de Reservisten Schiet Commissie pogingen ondernomen om deze activiteit weer vlot te trekken. Dit voorjaar
zijn stappen vooruit gezet.
Kapitein Brinkema – als actief Luchtmacht reservist verbonden aan het bureau Natops van het RMC-Noord – heeft zich
desgevraagd bereid verklaard als schietregio-coördinator op
te treden voor de NRFK-regio Noord.
Verenigd zijn we aan de slag gegaan. De voorzitter van de
RSC kreeg de medewerking van de RMC-Noord voor de verbeteringsslag en na de inleidende beschietingen ging kapitein Brinkema met de ondersteuning van de RSC afspraken
maken met de verschillende functionarissen en beheerders
om een uitvoerbare organisatie op poten te zetten.
Alle actieve reservisten van de tot de NRFK behorende verenigingen KVNRO en de AVRM in de regio Noord kunnen
terecht op de schietbaan in Havelte om hun schietvaardigheid op peil te brengen, te onderhouden en te verbeteren.
Dit werd mogelijk in samenspraak met de schietbaanbeheerder van Havelte, de vertegenwoordiger van RMC-Noord en

de Districtvertegenwoordiger militaire schietbanen van de
KNSA. De lopende totaalplanning van 2010 werd tegen het
licht gehouden om er nog een planning van de NRFK in te
voegen en dat is dus gelukt.
De volgende dagen in 2010 zijn voor de NRFK gereserveerd:
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

19 juni
10 juli
16 oktober
6 november
11 december

25 meterbaan
25 en 100 meterbaan
25 en 100 meterbaan
25 en 100 meterbaan
25 en 100 meterbaan

(Pistool)
(Pistool + Diemaco)
(Pistool + Diemaco)
(Pistool + Diemaco)
(Pistool + Diemaco)

De tijden worden in overleg vastgesteld. Waarschijnlijk van
08:30 uur tot 12:30 uur en daarna grondig onderhoud door
de schutters!
De belangstellende reservisten wordt verzocht een mailtje te
zenden naar: h.j.brinkema@home.nl
Zij komen dan op de lijst bij de poort, zodat de bewaking
deze kan verifiëren. De definitieve tijden kunnen dan ook
worden gecommuniceerd.
Voor 2011 wordt reeds aan de planning gewerkt. De verwachting is dat dan maandelijks een schietbijeenkomst kan
worden gehouden met uitzondering van de zomervakanties.
Kolonel (R) G. Lettinga
Voorzitter RSC-NRFK
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MEDEDELINGEN EN ACTIVITEITEN
OPGAVE DEELNAME 94ste VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN
De Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen in Nijmegen vindt
dit jaar plaats van dinsdag 20 juli tot en met vrijdag 23 juli. Zoals
te doen gebruikelijk aan het begin van het jaar wordt sportieve
helden onder u de mogelijkheid geboden zich nu alvast op te
geven voor deelname. Ieder jaar is er weer een vaste groep enthousiaste lopers, die volop genieten van de sfeer en de sportieve uitdaging. Deelname is echt een onvergetelijke ervaring en
dus zeer aan te bevelen! Alle actieve reservisten kunnen in het
NRFK-detachement deelnemen. Deelname is mogelijk voor reservisten met maar ook zonder functie, als u maar niet buiten
dienst gesteld bent én tevens lid bent van een van beide verenigingen (KVNRO en AVRM). Daarvoor bestaat een gezamenlijk KVNRO/AVRM detachement, dat loopt onder de vlag van
de Nederlandse Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK). Het
NRFK-detachement wordt gelegerd op Heumensoord: dat betekent dat een slaapplaats, voeding en medische verzorging geregeld zijn. Een goede voorbereiding op de Vierdaagse door. regelmatige oefening is essentieel! Daarom loopt het detachement
eenmaal, op een nader te bepalen dag, gezamenlijk 40 km. Veel
deelnemers kiezen er ook voor om in Diekirch 80 km te lopen in
twee dagen. Als u aan beide voorwaarden voldoet (reservist zijn
en nog niet buiten dienst gesteld én verenigingslid) en u wilt in
NRFK-detachementverband deelnemen aan de Vierdaagse, dan
kunt u zich bij mij opgeven. Doe dat snel want het aantal plaatsen is beperkt tot 24.
Ik hoor graag van u, met collegiale groet,
Jeroen van den Biggelaar
Detachementscommandant NRFK 2010
e-mail: vandenbiggelaar@hotmail.com
mobiel: 06-27038833
INSCHRIJVING TWEEDAAGSE MILITAIRE
PRESTATIETOCHT TMPT OP 11 EN 12 MEI 2010
Met ingang van 1 maart 2010 is de inschrijving voor de TMPT
geopend. De 62ste prestatietocht vindt plaats op 11 en 12 mei
2010 vanuit Harskamp. De datum van opkomst is maandag 10
mei, vanaf 16.00 uur.
De TMPT wordt georganiseerd door de gelijknamige commissie
van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren (KVNRO) samen met de LO/Sport- organisatie Koninklijke
Landmacht en onder de coördinatie van het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS). De TMPT is een veelzijdige sportieve tocht voor alle beroeps- en reservemilitairen van alle krijgsmachtdelen. De tocht bestaat uit twaalf onderdelen, die in twee
dagen binnen twee maal tien uur moeten worden volbracht:
· Verplaatsing per fiets
· Kaartkezen per kajak
· Afleggen van survivalbaan
· Afleggen van nationale hindernisbaan
· Tweemaal een snelmars van 3 km in 19 minuten
· Afleggen van oriëntatieparcours van 9 km
· Kaartleesopdracht per fiets van 60 km
· Juistheidsworpen met werpgewichten in standaardringen
· Afstandschatten
· Mars van 25 km
· Schietproef (Diemaco of Glock)
Voor dames en voor deelnemers van 45 jaar en ouder gelden
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lichtere eisen, te bekijken op www.tmpt.nl. Het behalen van
deze prestatie geeft recht op het dragen van het TMPT-kruis.
Deelname is per team van twee militairen. Er zijn twee leeftijdscategorieën (tot 45 jaar en vanaf 45 jaar). De uiterste inschrijfdatum is 25 april 2010. Er kunnen circa 250 teams deel nemen.
Voor alle informatie en inschrijving: www.tmpt.nl
HERHALING AANKONDIGING REUNIE
Op zaterdag 16 oktober 2010 wordt van 14.00 tot 21.00 uur
een reünie voor (oud) KLu Verb/CIS Offn (en partners) gehouden
in de Kumpulan/Bronbeek te Arnhem. Ook oud Elek Offn (en
partner) met affiniteit voor Verb/CIS zijn welkom. Info: aartvandenberg@tiscali.nl.

Reünie Officieren bd. KLu Verb/CIS Bronbeek, 16 oktober 2010
Veteranendagen diverse krijgsmachtdelen 2010
Koninklijke Landmacht: Datum: 29 en 30 mei 2010 in Havelte
bij 43 Mechbrig. Doelgroep(en): alle veteranen van de KL
Koninklijke Marine: Datum: 19 t/m 23 augustus 2010. Mogelijk
en marge van Sail 2010 Amsterdam doelgroep(en): alle KMveteranen
Koninklijke Luchtmacht: Datum: 8 en 9 september VB Eindhoven Doelgroep:alle veteranen van de KLu
Koninklijke Marechaussee: Datum: 24 september 2010 Apeldoorn Doelgroep: alle veteranen van de KMar
Nederlandse Veteranendag: Datum: 26 juni 2010
Herdenking Roermond (Let op de datum is gewijzigd!): Datum:
4 september 2010
Expositie Fritz Behrendt verlengd. Belangstelling
voor vroeg tekenwerk blijft groot.
Het Verzetsmuseum Amsterdam heeft besloten de expositie Fritz
Behrendt – getekend door de oorlog, te zien sinds februari van
dit jaar, te verlengen tot en met 27 juni 2010. In de tentoonstelling is voor het eerst een selectie te zien van tekeningen die
Behrendt maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog, samen met
latere tekeningen over deze oorlog die hem zou blijven aangrijpen. Fritz Behrendt werd in 1925 in Berlijn geboren. In 1937
vluchtte de familie om politieke redenen naar Nederland. Tijdens
de bezetting was Behrendt student aan de Kunstnijverheidschool
te Amsterdam. Hij maakte toen al tekeningen over de politieke
situatie. Aan het eind van de oorlog werd hij gearresteerd wegens
verzetsactiviteiten. Na de oorlog bouwde hij een indrukwekkende carrière op als politiek tekenaar voor onder meer Het Algemeen Handelsblad, Het Parool, De Telegraaf en vele internationale kranten en tijdschriften. Behrendt overleed onverwachts op
4 december 2008.
Openingstijden
Di-Vr 10:00 - 17:00 uur
Za-Zo / feestdagen 11:00 - 17:00 uur
Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61
Amsterdam
020-6202535
www.verzetsmuseum.nl

18e KVNRO-GOLFDAG
Op 18 juni 2010 zal de 18e KVNRO-Golfdag worden gehouden. Zoals gebruikelijk op een vrijdag, zo dicht mogelijk
gelegen bij de langste dag, afhankelijk van beschikbaarheid
van een geschikte accommodatie. Zoals gebruikelijk spelen
we steeds op een andere locatie: Dit keer Golf- en Bosresort
Harderwold te Zeewolde (nabij Harderwijk).
Deze dag wordt door leden-officieren gestreden om de Van
der Borg-Wisseltrofee en door officieren-partners om een
afzonderlijke prijs. De door de afdeling Limburg ingestelde
wisselprijs wordt uitgeloofd voor een nader te bepalen bijzondere verrichting.
De website van Golf- en Bosresort Harderwold www.harderwold.nl/18-holes-golfbaan geeft de volgende omschrijving:
Golfbaan Harderwold is een uitdagende 18-holes golfbaan
die op u te wacht. De NGF heeft ons in 2007 de A-status
gegeven. Een afwisselende par 71 bosbaan waar zowel de
handicapspeler als recreatieve speler een uitdagend rondje
golf kan spelen.
‘Groen en glooiend’. Kwalitatieve kenmerken die elke golfliefhebber direct herkent bij de 18-holes bosbaan van Golfen Bosresort Harderwold. Een visueel aantrekkelijk element
is de centrale waterpartij waar de natuur alle kans krijgt, inclusief vistrappen. Een unicum voor Nederland. Ik heb er als
architect al mijn expertise in gelegd” aldus Alan Rijks, architect Golfbaan Harderwold. De baan is de home-course van
Simon en Marijke Dikstaal, die regelmatig aan de KVNRO
Golfdag deelnemen en mede tekenen voor het voortreffelijke arrangement.
Het adres van ‘Harderwold’ is: Pluvierenweg 5, 3898 LL
Zeewolde (nabij Harderwijk). Tel: 0320-28 81 85.

Ontvangst		
Lunchbuffet 		
Start hole 1		
Diner			

: Vanaf 11.00 uur,
: 12.00 uur
: 13.00 uur
: 19.00 uur

Inschrijving staat open voor KVNRO-leden en partners in bezit
van GVB of Handicap. Introductie is mogelijk in overleg met de
organisatie, een achtergrond als (reserve) officier noodzakelijk.
U kunt zich op verschillende manieren opgeven: Per telefoon 076-5213500, fax 076-5213510, of per e-mail aan tonvanderborg@tiscali.nl (heel graag!). Wilt u uw meest recente
handicap vermelden zodat ik hiermee bij de flight-indeling
rekening kan houden.
De kosten bedragen EUR 85,00 per persoon ‘all in’; inbegrepen zijn greenfee, lunch, borrelgarnituur en diner. Een
handicart dient u zo nodig zelf en rechtstreeks bij de club te
reserveren. De voorlopige baanreservering is voor 35 personen maximaal. Mede hierom verzoek ik u zich zo mogelijk
vóór 1 juni op te geven. Uw aanmelding is definitief zodra
uw bijdrage onder vermelding van ‘18e KVNRO-Golfdag’ is
bijgeschreven op bankrekening 52 12 66 785 ten name van
A.J.J. van der Borg te Breda.
Ook dit jaar zal uw deelname schriftelijk worden bevestigd
en wel circa 14 dagen voorafgaande aan de wedstrijddag, met
bijgesloten de wedstrijdindeling, een routebeschrijving en
wat verder van toepassing is voor het welslagen van onze 18e
KVNRO-Golfdag. Ik hoop u in groten getale te mogen begroeten! Tot ziens op Golfbaan Harderwold, met hartelijke groet,
Ton van der Borg, KVNRO Golf
Nieuweweg 201
4811 LW Breda
Tel./Fax 076-521 3500 / 3510
Mobiel 06-53196980
E-mail: tonvanderborg@tiscali.nl

Vanwege de zeer centrale ligging van Zeewolde geef ik dit
jaar geen advies met betrekking tot overnachten. Bestaat
hiervoor echter wel belangstelling dan geeft deze link nuttige informatie m.b.t. tot hotels Zeewolde: http://www.google.nl/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4SUNA_
enNL317NL317&q=Zeewolde+hotels
De afspraken met ‘Harderwold’ liggen vast en het programma luidt als volgt:
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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

62ste Tweedaagse Militaire Prestatietocht

TMPT
Harskamp en omgeving

11 & 12 mei 2010

Veelzijdige sportieve tocht voor beroeps- en
reserve-militairen van alle krijgsmachtdelen
•
•
•
•
•
•
•
•

Verplaatsing per fiets
Kaartlezen per kajak
Afleggen van survivalbaan
Afleggen van nationale hindernisbaan
Snelmars van 3 km in 19 minuten
Afleggen van oriëntatieparcours
Kaartleesopdracht per fiets
Juistheidsworpen met werpgewichten in
standaardringen
•
Afstandschatten
•
Mars van 25 km
•
Schietproef (Diemaco of Glock)
(Voor dames en deelnemers van 45 jaar en ouder gelden lichtere eisen)

Aanvang inschrijving:
1 maart 2010
Uiterste inschrijfdatum: 25 april 2010
Voor informatie en aanmelding:
www.tmpt.nl
organisatie:

Bureau Internationale Militaire Sport

Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reserve-Officieren
ondersteuning: LO/Sport Koninklijke Landmacht
coördinatie:
Bureau Internationale Militaire Sport

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
TMPT: 10 t/m 12 mei 2010
NISC: 15 t/m 17 oktober 2010
Informatie: Gerard Lettinga 0313651610 of 06-21250734
CIOR
Schieten
Samen met Noord-Brabant West
CIOR – MIL COMP
Kap Ir C.J.G.M. Versteegden
casverst@yahoo.com
06-20419417
AMSTERDAM-KENNEMERLAND
Secr: Ing. J.G.J. Borsboom
Ds. M.L. Kingweg 217
1504 DG Zaandam
tel: 075-616 6185 (p)
075-653 3618 (k)
e-mail: janborsboom@hetnet.nl
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
Activiteiten:
Afdelingsbijeenkomst
Elke dinsdagavond vanaf 21.30
uur (na de sport), off/oo-mess
RvS kazerne Oirschot. Elke eerste
donderdag van de maand vanaf
16.30 uur in Sociëteit ‘de Bossche
Bol’, KEK gebouw, Lunettenkazerne Vught. Aansluitend is een
gezamenlijk diner. Toegang tot de
kazernes onderoverlegging van
een geldig legitimatiebewijs.
Inl: R. Uiterwijk 0345-57 2711 of
de secretaris
Schieten
Gezamenlijk met Noord-BrabantWest, zie daar voor data.
Schietbaan RvS kazerne Oirschot
Inl: J. Dijkman, 040-245 6648,
jan.dijkman@philips.nl
Sport
Elke dinsdagavond 19.45 uur,
indoor-training/zwemmen,
sportaccommodatie RvSkazerne Oirschot.
Inl: E.J.C. Reepmaker van Belle,
040-2834283
Speciale activiteiten
Informatie: G. Eversen
040-241 7009.
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Kijk ook op de website van de
KVNRO onder afdeling BrabantOost
FRIESLAND
Secr: J.C. Robijn
Julianalaan 34
8932 AA Leeuwarden
06-5385 7970
friesland@kvnro.nl
Activiteiten
21 nov.: Ladyschieten
12 dec.: 47e Midwinterschieten
Schieten
Inl: G. Frijling, 0566-621 827 (p)
G.Frijling@chello.nl

Schieten
Het schieten van de afdeling
Noord-Brabant West vindt plaats
te Oirschot, gezamenlijk met
CIOR en de afdelingen Brabant
Oost, Zeeland en Limburg.
Inl.: maj. J.Maijen, 013-463 3687
OOST
Messborrel
Iedere eerste dinsdag van de maand
van 16.30 uur met deelname aan
de gezamenlijke maaltijd vanaf
17.45 uur. Locatie: mess Koning
Willem III Kazerne Apeldoorn.

Kijk ook op de website van de KVNRO onder afdelingen: Rotterdam
Sport
Elke vrijdagavond
Inl: Frank Bakker
fhc.bakker@hccnet.nl
0180-615076
TWENTE
Secr: S.C. ter Elst
Dublinstraat 21
7559 KG Hengelo
074-250 5884 (p)

Zaterdag 17 april: algemene ledenvergadering KVNRO-Oost op
‘t Loo te Apeldoorn.

Schieten
Inl: J.F. Popma
074 - 277 5074 (p)
jf.popma@home.nl

Dinsdag 1 juni: presentatie veiligheidsregio’s in Nederland te
Arnhem.

UTRECHT
Secr: maj J. Vinckemöller
utrecht@kvnro.nl

kijk ook eens op:
www.kvnrofriesland.nl

Zaterdag 2 oktober: rondleiding
op de Grebbeberg.

‘S-GRAVENHAGE
Secr: Kap (R) J. Reijnen
Willem Dreespark 25
Den Haag
070-388 6550
denhaag@kvnro.nl

Vrijdag 5 november: diner dansant op ‘De Knobbel’, officiersmess Artillerie Schietkamp, ‘t Harde.

Schieten
Inlichtingen en aanmelden via de
schietcommissaris:
Maj J.H.J. Garrels
030-228 3770 of 06-5066 6998
jhjgarrels@wanadoo.nl

Sport
Elke maandagavond 20.00-21.00
uur Vliegbasis Leeuwarden. Inl/
opgave: via de secretaris

Werkgroep herdenking Ypenburg
Maj b.d. T. van der Plas
Ypenburg@kvnro.nl
Sporten
Maandagavond Alexanderkaz.,
inl: elnt R.A.J. Hofschreuder
071-3012951
GRONINGEN-DRENTHE
Secr: kap log W.J. Timmer
Pomonaweg 9
9919 HS Loppersum
0596-573 668
wjtimmer@hotmail.com
Schieten
Inl: via de secretaris
LIMBURG
Voorzitter lkol C. van der Ploeg
C.vdPloeg@inter.nl.net
Schieten
Gezamenlijk met Noord-Brabant
West, zie daar voor data.
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
06-20419417
casverst@yahoo.com

Resterende data militair schieten:
donderdag 20 mei 17.00-21.00 uur
dinsdag 15 juni 17.00-21.00 uur
dinsdag 17 aug 17.00-21.00 uur
zaterdag 6 nov 12.00-16.00 uur
zaterdag 4 dec 12.00-16.00 uur
Locatie: Arnhemse Heide
Opgave en info: Thom Verlinden,
06-53184784
Afdelingsborrel:
Elke 1e dinsdag van de maand
v.a. 16.30 u. met gezamenlijke
maaltijd. Locatie: off.mess KW III
te Apeldoorn
info: Gijs de Jong: 0578-620930,
jong@kpn-officedsl.nl

Messborrels
Op de donderdagen 27 mei en 24
juni 2010 bent u, alleen of samen
met een introducé(e) vanaf ca. 17:00
uur van harte welkom in de kantine
(gebouw R) van de Bernhardkazerne
te Amersfoort voor de maandelijkse
messborrel. De daarop volgende
maaltijd is in het restaurant van het
ernaast gelegen gebouw Q.
Aanmeldingen voor deelname
aan deze bijeenkomsten uiterlijk
één week van tevoren bij J.N.A.
Groenendijk telf. 030-6562654 of
per e-mail naar j.n.a.groenendijk@
xmsnet.nl

Secr: Lkol Ing. A.J.(Ton) Voets
oost@kvnro.nl
Dillenburglaan 1
6881 NV Velp
026-362 3111

ZEELAND
Secr: Ing. J.J. Botman
Breedmede 30
4337 AS Middelburg
0118 – 616 724 (p)
0118 - 652 500 (k)

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

BELGIË
Secr: Kap Mr. M.L. Hoeberigs
Leeuwerikendreef 14
3090 Overijse, België
e-mail : math@telenet.be
(+32) 229 546 00 (k)
(+32) 230 580 08 (p)

Afdelingsbijeenkomst
Elke derde dinsdag van de maand
vanaf 18.00 uur met deelname
aan de maaltijd.

CURAÇAO
Secr: kap b.d drs R.J. Hagen
kvnro_curacao@yahoo.com

Inl. bij D.J. van Alphen. Opgave
uiterlijk een week van tevoren via:
rotterdam@kvnro.nl.

Afdelingsborrel
Elke tweede dinsdag van de
maand in Sails vanaf 17.30 uur
met deelname aan maaltijd.

