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KAAP DE GOEDE HOOP
Maar weinig media hebben aandacht besteed aan het rapport van de Commissie De Wijckerslooth waarover elders in deze uitgave wordt bericht. Het
idee reservisten in te zetten bij het voor een zeevarende natie aansprekende
probleem van piraterij haalde slechts een enkele oplettende krant. Dat de kaapvaart ondernemerskansen biedt, staat buiten kijf. Diverse voormalige militairen
hebben al een voorschot genomen en bieden maritieme beveiligingsdiensten
aan. In de komende tijd zullen we nader verslag doen over reservisten die hun
militaire bagage inzetten in de particuliere sector.
Dit is het tweede nummer van dit jaar. Met enig kunst- en vliegwerk zal er voor
de Kerst nog een derde volgen en dan is het magere perenjaar 2011 toch nog
een beetje gered. Vanaf 2012 is het de bedoeling dat De Reserve Officier (RO)
volgens een vooraf vastgesteld schema uitkomt, vier keer per jaar vooralsnog.
Veranderen kost tijd en het zal nog tot het eerste nummer van 2012 duren
voordat een meer definitieve vorm gevonden is. In de nieuwe opzet gaat het
internet een belangrijkere rol spelen. De website en de RO zullen tezamen de
communicatie verzorgen. Nieuws kan maar zelden een kwartaal wachten en
dus gaan we inzetten op meer en veelvuldiger interactie met de leden en lezers.
Het oogmerk (commander’s intent) is te komen tot een blad dat een zekere standing heeft. Een blad met een mening en oog voor het niet alledaagse. Een blad
ook dat niet vergeet wat de core business is van de reserveofficier: leidinggeven
in een militaire organisatie. Nog altijd zijn er actief dienende reserveofficieren

De Reserve Officier is het periodiek van de
Koninklijke Vereniging Nederlandse Reserveofficieren – KVNRO.
Contactgegevens en informatie over de activiteiten van de KVNRO vindt u op www.kvnro.nl.
Redactie Reserve Officier
lkol Corné Melissen
maj. Erik Klaver
Contact met de redactie via ✆ of
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.

die geen lid zijn van de KVNRO, daar moet onzes inziens snel verandering in
komen.
In tijden van verhoogde spanning is voor reservisten in het veiligheidsapparaat
een cruciale rol weggelegd. Vele reservisten acteerden de afgelopen jaren in
diverse buitenlandse crisisgebieden of als backfiller voor uitgezonden beroepscollega’s. In vergelijking met landen als de VS en het Verenigd Koninkrijk is
de reservisten-lobby in Nederland ondermaats. Nu er nagenoeg sprake is van
een uitzendstop, is het gevaar dat de reservist een afwachtingsgebied betrekt,
gezagsgetrouw maar passief. Nieuwe ontwikkelingen bieden zicht op inzetmogelijkheden. Het kabinet heeft aangekondigd nog voor het einde van het jaar
te zullen aangeven op welke wijze reservisten een rol kunnen spelen bij de
bestrijding van piraterij. Het offensieve lobbyistenpak is ons een maat te groot
maar we houden de kwestie onder actieve waarneming.
De Redactie
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VETERANS
MOTORCLUB

GEEN OORLOG, WEL MILITAIREN
Het kan de krantenlezer niet zijn ontgaan. Justitie vreest voor
oorlog in bikerland. Bijeenkomsten worden afgelast terwijl
woordvoerders geen gelegenheid onbenut laten de burger op
het hart te drukken dat er geenszins sprake is van dreigende
vijandelijkheden. Er zijn in Nederland vele tienduizenden
motorrijders maar de aandacht gaat uit naar de zogeheten
MC’s, strak georganiseerde motorclubs met als meest opvallende partij de Hells Angels (zonder komma).

heven is evenwel dat de club rond de eeuwwisseling de full
colour patch bemachtigde. Op de rug prijkten vanaf nu de
colours van de Veterans MC , de beeltenis van een grijnzend,
met baret getooid doodshoofd.

Nederlandse MC’s zijn verenigd in een vorm van brancheoverleg en het recentelijk opstappen van de oorspronkelijk
Molukse MC Satudarah gaf aanleiding tot breed uitgedragen
speculaties dat het broeit bij de bikers. Het is minder bekend dat een van de MC’s een volledig militaire signatuur
heeft. Veterans MC telt in zijn gelederen uitsluitend (oud-)
militairen die er ten minste een uitzending op hebben zitten,
veteranen dus.
Chapter ‘First’
Vrijdagavond is de clubavond voor het oudste chapter (afdeling) van Veterans MC met de toepasselijke naam First. Het
clubhuis is gevestigd aan de rand van Cuijck en tussen de
militaire en Harley Davidson memorabilia steekt President
en mede-oprichter van de club Fred van wal. De verhoudingsgewijs jonge geschiedenis van de militaire MC gaat
terug tot 1995, locatie: Bosnië, waar een groep uitgezonden militaire leden van de Harley Davidson Club Nederland
het plan bespreekt een tijdelijke ‘out of area’ afdeling op te
zetten. Hoewel de voornemens nooit daadwerkelijk wortel
schieten, laat het idee de founding fathers eenmaal terug in
het vaderland niet los. De huidige President vindt inspiratie in de Amerikaanse Vietnam Veterans MC, een zoals alles
overzees zeer grote vereniging. Motorrijder Fred weet ook
dat hem geen verbond van zondagrijders voor ogen staat
maar een club waarvan de leden de felbegeerde vierkante
MC patch op de rug dragen, een club die meetelt. De echte
MC is te herkennen aan vier elementen op de achterkant van
het motorjack, twee zogeheten rockers (een met de clubnaam, en een met de naam van de locatie), het clublogo en
het eerder genoemde embleem met de letters MC, het acroniem voor motorclub. Een juridische basis voor de exclusiviteit van de MC status lijkt er niet te zijn, maar de traditie
wordt met religieuze ernst gehandhaafd en weinig bezitters
van een motorfiets zullen belangstelling hebben te experimenteren met een eigenmachtig aangebracht MC logo.
Geen pannekoeken
Om hun droom te verwezenlijken zijn Fred cum suis gaan
praten over hun plannen aan de Amsterdamse Wenckebachweg waar sinds jaar en dag het Hells Angels hoofdkwartier
gevestigd is. De initiatiefnemers wisten kennelijk overtuigend voor het voetlicht te brengen dat ze ‘geen pannenkoeken’ waren zoals een woordvoerder van de Amsterdammers recentelijk in een televisie-interview de selectiecriteria
toelichtte. Het gevolg was dat Veterans als zogeheten front
patch club aan de slag kon. Zodoende, met het clubembleem vooralsnog slechts op de revers betraden de veteranen het voorportaal van de nagestreefde MC status. Geheel
in de traditie van de MC die zich kenmerkt door een introverte ‘opsec’ cultuur schijnt voorman Fred beperkt licht op
de draagwijdte van de inwijdingsperiode. Boven twijfel ver-

De Prins van Oranje was verheugd met
de motorrijders in het defilé
Nieuwe aanwas: hard werken
Drie kwart van het huidige ledenbestand van Veterans MC
heeft een volledige betrekking bij defensie. Volgens Fred
levert dat voor de actief dienende leden geen problemen
op. Geheel in lijn met het alom publiek beleden mantra benadrukt ook Fred dat het om motorrijden en broederschap
draait en niets anders. Aan actief op kazernes werven van
nieuwe aanwas doen de mannen (vrouwen zijn bij alle MC’s
uitgesloten van lidmaatschap) geheel in de geest van initiatiegenootschappen niet. Aspiranten dienen over voldoende
initiatief te beschikken zich zelf aan te melden. Trekt iemand
die stoute schoenen aan dan volgt een testperiode die in duur
varieert maar gerust anderhalf jaar in beslag kan nemen. De
nieuwkomer begint als hangaround om na verloop van tijd
te worden bevorderd tot prospect, herkenbaar aan de enkele
rocker met alleen de naam van de betrokken regio, in dit geval Nederland (Netherlands). Het aantrekken van nieuwe recruten blijft een heikel thema in een organisatie die zeker tot
voor kort getekend werd door een hoge uitzenddruk. Er zijn
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in de periferie van de Veterans dan ook de nodige supporters, die de club een warm hart toedragen maar terugdeinzen
voor de vele verplichtingen die het lidmaatschap met zich
brengt. Zo is het gebruik zowel de Nederlandse medeclubs
als de Belgische en Britse militaire MC’s te bezoeken op hun
respectievelijke evenementen hetgeen de nodige tijd consumeert.
Wapenrok
Veterans MC onderscheidt zich doordat leden allen in uiteenlopende conflictgebieden de wapenrok hebben gedragen. En dat maakt de club volgens President Fred een bijzon-

dere manier om om te gaan met de door thuisblijvers vaak
moeizaam begrepen gevolgen van een uitzending. Dit jaar
hebben leden van de Veterans deel uitgemaakt van de Nederlandse Veteranendag Motorrit organisatie. Of ZKH Prins
Willem Alexander motor rijdt, kon de redactie niet achterhalen maar feit is dat de Prins liet weten aangenaam verrast te
zijn door de gemotoriseerde deelnemers aan het defilé. ‘Iedereen begrijpt dat het risico op een muisarm in niets te vergelijken is met het voortdurende risico op een vijandelijke
aanval’, aldus minister-president Rutte eerder die dag in een
toespraak in de Ridderzaal. De veteranen van de Veterans
MC hadden het niet treffender kunnen verwoorden.

Mededelingen van het hoofdbestuur
94e ALGEMENE LEDENVERGADERING
Aan de ereleden en leden van de
Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reserve Officieren
Het bestuur heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het
bijwonen van de 94e Algemene Vergadering van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren, welke
wordt gehouden op:
zaterdag 29 oktoberr 2011
in Huis ‘t Velde
Rijksstraatweg 127
te Warnsveld

Aanvangstijd van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering is 10.00 uur, ontvangst vanaf 09.30 uur.
Namens het bestuur,
de algemeen secretaris
mr. H.W. van de Kraats
majoor KNR
Tenue: DT1 (conform DP 20-10 hfdst 6.1 interservicestaat
tenuen); tenue de ville
Deze brief is door de algemeen secretaris verzonden op 30 september 2011
met als kenmerk 20110930/AS/01

AGENDA 94e ALV van de KVNRO
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. 28 juni 2011 te Amersfoort
4. Financieel verslag 2010
5. Rapportage van de commissie als genoemd in artikel 18
van de statuten over het jaar 2010
6. Bijstelling van de begroting voor het jaar 2011
7. Begroting 2012
8. Voorstellen van de afdelingen:
- voorstel tot fusie van de afdelingen Brabant Oost
en Noord Brabant West
9. Het verenigingsorgaan De Reserve Officier
10. Presentatie eindrapport Werkgroep Samenwerking
11. Benoemingen bestuur:
Algemeen Voorzitter
De luitenant-kolonel b.d. der infanterie C.J.M. van der Ploeg
is op eigen verzoek aftredend. Het bestuur stelt voor te benoe-
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men tot Algemeen Voorzitter de luitenant-kolonel der artillerie drs. G. Dijk, oud 56 jaar.
Algemeen Secretaris
De majoor van de Nationale Reserve mr. H.W. van de Kraats
is op eigen verzoek aftredend. Het bestuur stelt voor te benoemen tot Algemeen Secretaris de luitenant-ter-zee van speciale
diensten der 2e klasse oudste categorie Koninklijke Marine
reserve
J. Droppert, oud 57 jaar.
Algemeen Penningmeester
De majoor b.d. der artillerie mr. M.L. Rauwé is op eigen verzoek aftredend. Het bestuur stelt voor te benoemen tot Algemeen Penningmeester de luitenant-kolonel b.d. der artillerie
ir. drs. A.G. Haasjes, oud 61 jaar.
Leden
Het bestuur stelt voor te benoemen tot leden:
• de luitenant-kolonel b.d. der infanterie D. Hesse, oud 65
jaar, tevens vice-voorzitter

•
•
•

de luitenant-kolonel b.d. der infanterie ing. H. Schimmel,
oud 63 jaar
de majoor der artillerie ir. ing. A.C. Heij, oud 51 jaar.
de kapitein van de bevoorrading- en transporttroepen drs.
P.C. Huson, oud 30 jaar.

12. Bevestigen ‘s-Gravenhage als organiserende afdeling voor
de 95e Algemene Vergadering
13. Rondvraag
14. Schorsing

Openbaar gedeelte
Heropening door de Algemeen Voorzitter
15. Ingekomen stukken en mededelingen
16. Jaarrrede van de Algemeen Voorzitter
17. Installatie bestuursleden
18. Voordrachten gastsprekers, de heer P. Prins (KVNR) en
commandeur M.B. Hijmans, inzake zeepiraterij.
19. Sluiting

(RE)ACTIVEREN COMMISSIE VETERANEN/POST-ACTIEVEN
Het Hoofdbestuur van de KVNRO heeft op basis van de besluiten van de BAV van 14 juni 2010 besloten tot instelling
van een commissie veteranen/post-actieven.
De taakstelling van de commissie luidt:
Het inventariseren en op basis daarvan doen van aanbevelingen aan het Hoofdbestuur om beleid te ontwikkelen gericht op:
1. het intensiveren en coördineren van de activiteiten van en
namens de KVNRO in externe gremia van veteranen en
post-actieven;
2. het ondernemen van activiteiten voor veteranen en postactieven binnen de KVNRO; en
3. het werven van veteranen en post-actieve reserve officieren
als lid van de KVNRO.

Als leden van de commissie zijn per 1 juli 2011 (her)benoemd:
ing. A.J. Voets eur.ing.,		
voorzitter
G. Frijling,			
lid
mr. J.A.H.M Janssen,		
lid
ing. A. de Koning,		
lid
ing. T. van der Plas,		
lid
mr. C.G Scholtens,		
lid
De commissie regelt zelf haar interne structuur en de overige personele taakverdeling. De commissie wordt verzocht per kwartaal
een voortgangsrapportage bij het Hoofdbestuur in te dienen.
Namens het Hoofdbestuur
mr. H.W. van de Kraats
algemeen secretaris

actueel
NUCLEAIRE VEILIGHEID CENTRAAL TIJDENS NATOPSDAG
Door: majoor (R) Chris van Duuren
De brigades en staf commando landstrijdkrachten organiseren een paar maal per jaar bij toerbeurt een landelijke
‘natopsdag’ voor reserve- en beroepsofficieren in de Veiligheidsregio’s en de bovenregionale liaisongroepen.
Woensdag 14 september was de eer aan commando landstrijdkrachten en zo was het dat Luitenant-kolonel Vonk, net
van arbeidsplaats geruild met ranggenoot Nouwens, de eer
had de dag te openen in de ‘long room’ van de Marinekazerne te Vlissingen.
Kolonel (R) Fundter, hoofd bovenregionale LSO-groep fysieke- en externe veiligheid en in het dagelijkse civiele bestaan
lector aan de Hogeschool Zeeland, nam hierna als dagvoorzitter het woord en nam de aanwezigen mee in een vooruitblik op het programma van de dag.
Stralingshygiëne
Het woord was hierna aan een gastspreker-deskundige op
het gebied van stralingshygiëne. Hij gaf de aanwezigen een

herhalingsles natuur- en scheikunde en duidde na een uitleg
over ionisatie en schadelijke- en niet-schadelijke stralingssoorten het verschil tussen grootheden Becquerel (stralingssterkte aan de bron) en Sievert (effectieve dosis bij de ontvanger van de straling).
Vervolgens bracht hij ons de ‘kern’ van stralingsbescherming: een effectieve mix van het minimaliseren van de duur
waaraan men aan schadelijke straling blootgesteld wordt,
adequate fysieke beschermingsmaatregelen, en voldoende
afstand houden ten opzichte van de bron van de straling.
Een andere wijze les die hij bracht was dat Jodiumprofylaxe
alleen helpt indien er bij een incident radioactief Jodium is
vrijgekomen en niet tegen vrijgekomen straling op zich.
Werkingsprincipes
Een tweede gastspreker ging vervolgens in op de ontwerpen werkingsprincipes (kokend water versus drukwater met 2
respectievelijk 3 separate kringlopen) van de kerncentrales
die in Nederland en in Japan staan, en het effect dat een
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Tsunami op beide typen kan hebben, gevolgd door de ontwerpeisen die dat met zich meebrengt.
Opvallend genoeg resulteert een ontwerp louter daarop gebaseerd tot een slanker model dan dat op basis waarvan b.v.
De kerncentrale in Borssele nu feitelijk uitgevoerd is. Deze is
‘zwaarder’ omdat ‘invloeden van buitenaf’ zoals een mogelijke overstroming of een vliegtuig dat op de centrale neerstort
na doorrekening een groter effect op de constructie blijkt te
hebben dan de effecten van een stralingsongeval.
De originele ontwerpeisen uit 1973 zijn zich na incidenten elders ter wereld en de voortschrijdende stand der techniek blijven doorontwikkelen, zoals bij voorbeeld op het gebied van
de back-up voorzieningen voor elektriciteit, koelwater en procesbeheersing die meervoudig en over de centrale verspreid
geplaatst zijn uitgevoerd. De back-up voorziening voor procesbeheersing wordt tevens gebruikt als oefenfaciliteit waarin
het personeel getraind wordt hoe met eventuele noodsituaties
om te gaan.
Ook tegen de genoemde invloeden van buitenaf zijn aanvullende maatregelen genomen, zoals de mogelijkheid om een
wol explosief gas op de Westerschelde al buitendijks preventief te kunnen ontsteken (via de Westerschelde vinden
geregeld LPG-transporten van- en naar België plaats) en de
‘plasbrand’ die ontstaat nadat een vliegtuig op de centrale is
neergestort te kunnen blussen.
Fukushima
Een derde en laatste gastspreker ging in op de ramp in Fukushima (Japan). Op 11 maart 2011 vond daar voor de kust
een zware aardbeving plaats. De 14 centrales aldaar hebben
die aardbeving goed doorstaan. De tsunami die de aardbeving tot gevolg had, leidde echter tot een ‘muur van water’
van tot 20 meter hoog. Daar waren een aantal van die centrales minder tegen bestand met de uit de media bekende beelden tot gevolg (over een lengte van 200-300 km en tot 10 km
landinwaards is alles verwoest en er vielen ca. 25.000 doden
te betreuren). De situatie bij de getroffen centrales wordt nu
als ‘stabiel’ bestempeld. De getroffen kernen worden actief
gekoeld al heeft dat nog wel uitstroom van radioactief besmet
water naar het milieu tot gevolg.
Kolonel (R) Fundter vervolgde na dankzegging aan de gastsprekers het programma met een toelichting op het nationaal
plan kernongevallenbestrijding (NPK) in Nederland. Hij gaf
daarbij gelijk een ‘te googlen’ leestip: het responsplan NPK.
Basisleerstof voor elke Natops’er en kersvers bijgesteld na
enkele veranderingen van wettechnische aard, waaronder de
wet Veiligheidsregio’s.
De kern hiervan is dat de veiligheidsregio bij een ‘smeltsituatie’ van de kern van de centrale in afwachting van nationale
advisering en besluitvorming direct zelf noodzakelijke maatregelen kan nemen.
Maatregelen
Deze maatregelen bestaan voor de bevolking in het effectgebied van het incident grofweg uit 3 strategieën: evacueren,
schuilen, of de genoemde jodiumprofylaxe. In de voorbereiding op zo’n situatie zijn rond de centrale zones aangewezen
waarin dit respectievelijk plaatsvindt, en zijn ook zogenaamde interventiewaarden vastgesteld: stralingsmeetwaarden
waarbij dergelijke maatregelen van kracht moeten worden.
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Ook is er een internationaal eenduidig systeem van klassering
van incidenten afgesproken die naast smeltsituaties ook de incidenten van externe komaf omvat.
Afval
Na de traditionele ‘blauwe hap’ lunch op de Marinekazerne
vervolgde de dag zich in Borssele bij de centrale organisatie
voor radioactief afval (CO VRA) voor een uitleg en rondleiding
aldaar. Wat direct opvalt is de openheid zowel letterlijk als
figuurlijk waarmee men ontvangen wordt. De poort naar het
terrein staat wijd open zonder bewaker er bij en fotograferen
is geen enkel probleem zo meldt de voorlichter tijdens het
centrale welkomstwoord waarbij de groep onder aanvoering
van stafofficier nationale operaties Schipper op bijzonder efficiente en effectieve wijze in drie subgroepen verdeeld werd.
Bij de opslag van radioactief afval wordt onderscheid gemaakt
tussen laag- en middelradioactief, en hoog radioactief afval.
Het laag radioactief afval ontwaardt in de loop der tijd soms
tot dermate lage waarden dat het als ‘gewoon afval’ naar een
afvalverbrandingsinstallatie kan worden afgevoerd om daar
als zodanig haar eindstation te vinden.
Eindstation
De term eindstation is in deze een juiste want de hele opslagfaciliteit van COVRA is ‘slechts’ een tijdelijke opslag voor de
eerste 100 jaar totdat de wetenschap er uit is hoe het afval
het best definitief opgeslagen kan worden. Dit is wereldwijd
nog in ontwikkeling en er zijn landen als Frankrijk waar dit
een dermate probleem is dat die voortvarender zijn met het
onderzoeken en ontwikkelen van goede eindoplossingen, als
gevolg waarvan Nederland daar mogelijk op termijn letterlijk
of conceptueel mee kan liften. Tot die tijd is de COVRA een
prima oplossing die internationaal politieke goedkeur heeft.
De hoeveelheid hoogradioactief afval die Nederland jaarlijks
produceert is niet schokkend, zo’n 1,4 m3 per jaar. Wat dat
betreft is er op het terrein van COVRA nog plek zat al komt
de grens van het huidige ‘e=mc2’ gebouw al volgend jaar in
zicht, wat een kleine uitbreiding daarvan inhoudt. De meeste
ruimte van het COVRA terrein wordt ingenomen door de laagen middelradioactief opslag dat o.a. door de verpakkingswijze (in beton en dan in overmaats vaten op een soort pallets)
nogal wat ruimte nodig heeft.
Na de rondleiding werd de dag afgesloten met een borrel
waar men nog even de laatste stand van zaken in het natops
domein en andere zaken van meer persoonlijke aard kon
uitwisselen en ging ieder de nodige kennis en ervaring rijker
weer huiswaarts.
Majoor (R) C.P. (Chris) van Duuren is namens de 11 luchtmobiele brigade als reserve-officier veiligheidsregio (OVR)
aan de veiligheidsregio Haaglanden verbonden en is civiel
werkaam bij het nationaal crisiscentrum (NCC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Reservisten als ultimum remedium
PUNTLANDSE KAAPVAART
Op 1 september jl. namen ministers Opstelten van Veiligheid
en Justitie en Hillen van Defensie het rapport ‘Geweldsmonopolie en Piraterij’ van de Commissie De Wijckerslooth (adviescommissie gewapende particuliere beveiliging, hierna: de
commissie) in ontvangst
Piraterij en zeeroof zijn zo oud zijn als de scheepvaart zelf. Piraterij is uitgegroeid tot een uiterst lucratieve bezigheid. Sinds
2008 levert Nederland een militaire bijdrage aan internationale piraterijbestrijding voor de kust van Somalië. Dit betreft het
escorteren van kwetsbare transporten (waaronder VN-voedseltransporten), als ook het offensief optreden tegen piraten.
Voorts heeft het huidige kabinet besloten tot inzet van militaire
beveiligingsteams (Vessel Protection Detachments, VPD’s) aan
boord van zeer kwetsbare schepen. Voor de aanvraag van militaire ondersteuning is een (vertrouwelijk) draaiboek ontwikkeld. De regering heeft op 22 maart 2010 de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) gevraagd te adviseren over de
internationale bestrijding van piraterij en gewapende overvallen op zee. De AIV adviseert in bijzondere gevallen en onder
strikte voorwaarden gewapende particuliere beveiligers in te
zetten. De opdracht van de commissie luidt: Hoe luidt uw advies ten aanzien van eventuele doorbreking van het geweldsmonopolie door inzet van gewapende particuliere beveiligers,
ten behoeve van een adequate bescherming van in Nederland
geregistreerde koopvaardijschepen tegen piraterij?
Geweldsmonopolie
De term geweldsmonopolie vindt zijn oorsprong in het werk
van de 17de-eeuwse politiek filosoof Thomas Hobbes. In zijn
theorie wordt de soevereine vorst absolute macht toegekend
teneinde de chaos en de oorlog van allen tegen allen (bellum
omnium contra omnes) te vermijden. Volgens Max Weber is
echter niet alleen de staat gerechtigd geweld te gebruiken om
de wetten te handhaven maar kunnen individuen en organisaties legitiem geweld gebruiken voor zover dat door de staat is
toegestaan. De staat moet wel zijn geweldsmonopolie waarmaken en een “redelijke mate aan veiligheid” bieden.
Aan boord van koopvaardijschepen die in internationale wateren varen is de Nederlandse strafwet van toepassing in geval van zeeroof. Bij ontstentenis van adequate handhaving op
volle zee staat de kapitein van een koopvaardijschip er met
zijn bemanning alleen voor. Soms kan een geweldpleger een
beroep doen op noodweer. Dit beroep zal falen wanneer degene die er zich op beroept zichzelf verwijtbaar in de noodweersituatie heeft gebracht. Ook mag er geen sprake zijn van
provocatie. Varen in gevaarlijk gebied of de enkele aanwezigheid van gewapende eenheden aan boord levert niet een
zodanige provocatie op. Tevens staat gebruikmaking van een
illegaal aanwezige wapen, op zichzelf een beroep op noodweer niet in de weg. Noodweer is door zijn incidentele aard
minder geschikt als juridische basis voor (dreigen met) geweld door particuliere beveiligers. Het bezitten en vervoeren
van wapens is geregeld in de Wet wapens en munitie waarin
uitzonderingsbepalingen voor politie en krijgsmacht opgenomen zijn. Ten aanzien van het vervoer van (vuur)wapens
kan een vrijstelling worden verleend aan de bemanning van
vaartuigen. Zo bestaat voor een opvarende van een in Nederland geregistreerd schip, de mogelijkheid maximaal vijf lichte

vuurwapens (een pistool en/of geweer) mee te voeren. Voor
het gebruik van zwaardere wapens zou een wijziging van de
wettelijke bepalingen nodig zijn.
Bescherming
Slachtoffer worden van piraterij is een schrikbeeld voor zowel
bemanning als hun familie. Er liggen steeds zo’n 20 gekaapte
schepen voor de Somalische kust met honderden gedetineerde
opvarenden. Voorts belemmert piraterij het vrije gebruik van de
zee, hetgeen economische schade oplevert. Het aantal aanvallen op schepen is in de laatste jaren bijna verdubbeld naar een
niveau van zo’n 500 wereldwijd hetgeen vooral voor rekening
komt van de toename dienaangaande bij de Hoorn van Afrika.
De opmars van de piraterij aldaar begint zo ongeveer in 2005
en lijkt nog niet ten einde. Somalische piraterij is vooral gericht op het verkrijgen van losgeld voor schip en bemanning;
niet op het stelen van lading. Sinds enige tijd is het in bezit
en in gebruik nemen van schepen zelf soms doel van piraterij.
Dit om deze schepen als uitvalsbasis te gebruiken waarmee de
actieradius voor het kapen van schepen sterk wordt vergroot.
Mondiaal zijn in 2010 445 aanvallen op schepen gemeld, in de
eerste zes maanden van 2011 waren dat er 266.
De schadepost is aanzienlijk. Uit indicatieve opgaven van de
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) valt
op te maken dat al snel aan een bedrag van € 50.000-100.000
per transport moet worden gedacht. Voor een deel gaat het
om de aanschaf en het aanbrengen van beveiligingsmateriaal
zoals prikkeldraad, voor een ander deel gaat het om verzekeringskosten en inzet van beveiligers. De totale economische
kosten van piraterij worden wereldwijd geschat op zo’n tien
miljard dollar per jaar. Een bedrag van enkele honderden miljoenen in totaal per jaar is verbonden aan het betalen van
losgeld. Per geval zou het gemiddeld gaan om een betaling
van een inmiddels opgelopen bedrag van $ 5 mln. De piraterij
zou werkgelegenheid bieden aan 5.000 personen in Somalië.
Marinepatrouilles kunnen een bijdrage leveren aan het terugdringen van piraterij op specifieke zeeroutes, maar kunnen
slechts een beperkt risicogebied bestrijken: bij uitbreiding
naar grotere zeeoppervlakken is hun bijdrage al snel zodanig
‘verdund’ dat deze niet meer werkzaam is. Piraten zouden
de navolgende kwetsbaarheden exploiteren: een lage snelheid van het schip, een laag boord, ontoereikende planning
en procedures op het schip, een zichtbaar laag niveau van
alertheid. Een voldoende en zichtbare bewapende aanwezigheid aan boord blijkt preventief te kunnen werken. Dat kan
op twee manieren. Enerzijds kunnen piraten afgeschrikt worden door automatische vuurwapens of met lange afstandsprecisiewapens bewapende tegenstand. Anderzijds kan het nodig zijn om een daadwerkelijke aanval af te wenden in een
vuurgevecht. In dat geval is ‘escalatiedominantie’ nodig: het
steeds de overhand hebben als het geweld escaleert. Dit zou
met zich meebrengen dat ook de aanwezigheid van zwaardere wapens mogelijk moet zijn. Dat is reeds de praktijk bij
militaire teams aan boord en zou dan ook moeten gelden voor
particuliere beveiligers.
Militaire bedrijven
Private militaire bedrijven (Private Military Companies, PMC’s)
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hebben zich ontwikkeld tot een internationale sector waarvan
de jaarlijkse omzet geschat wordt op 100 miljard dollar. Sinds
het einde van de Koude Oorlog is een trend waarneembaar
waarbij veiligheidgerelateerde taken worden uitbesteed aan
dergelijke bedrijven. In maart 2011 zette het US Department
of Defense bijvoorbeeld tezamen in Irak en Afghanistan meer
civiele dienstverleners in (155.000) dan militairen (145.000)
met de beruchte firma Blackwater als berucht voorbeeld.
PMC’s worden in conflictgebieden ingezet voor diverse doeleinden, variërend van tactisch tot puur ondersteunend. Net
als andere landen heeft ook Nederland de afgelopen jaren
ervaring opgedaan met uitbesteding van veiligheidgerelateerde taken in crisisgebieden. De bewaking van de buitenring van Kamp Holland geschiedde door Afghaanse particuliere bewapende beveiliging, de zogeheten Afghan Security
Guards. Deze bewaking werd niet geregeld door inhuur van
en uitbesteding aan een particuliere onderneming, maar door
het aangaan van een contractuele relatie tussen Defensie en
individuele Afghaanse beveiligers, waarbij bepaald werd dat
die laatsten alleen geweld zouden mogen gebruiken ter zelfverdediging. Hiernaast worden Nederlandse ambassades in
enkele instabiele landen (waaronder Afghanistan) beveiligd
door gewapende particuliere beveiligers.
Het kabinet lijkt hiervan doordrongen waar het stelt dat gewapende particuliere beveiliging in operatiegebieden een bijzondere categorie vormt die aan strenge voorwaarden moet
zijn gebonden. Waar in den brede de discussie over de inzet
van PMC’s in gewapende conflicten moeizaam verloopt, lijkt
dat minder gecompliceerd waar het gaat om hun inschakeling bij de bescherming van schepen tegen piraten. Er is dan
immers geen sprake van een internationaal gewapend conflict noch van beveiliging van militaire objecten. Het betreft
‘slechts’ zelfverdediging tegen een gewapende aanval als enige reden voor eventueel geweldsgebruik. Hoewel voor menige reder inhuur van PMC’s noodzaak is, kunnen zij dat vaak
alleen doen door de wet te overtreden: veel vlaggestaten staan
niet toe dat er bewapende particuliere beveiligers aan boord
komen. Voorts zullen de reder en de kapitein rekening moeten
houden met juridische complicaties.
Keuzes
De commissie beschouwt het geweldsmonopolie van de overheid niet als absoluut. Het biedt ruimte voor het toestaan van
vormen van gewapende zelfbescherming, maar alleen dan
wanneer er een zorgplicht van de overheid bestaat die niet
toereikend kan worden nagekomen. Voorts blijft de overheid
verantwoordelijk voor regulering en toezicht. De commissie
constateert dat de beveiliging op een substantieel (maar niet
precies bekend) hoger niveau zou moeten liggen dan nu het
geval (enkele tientallen) is.
Er zijn grofweg twee mogelijkheden. Rechtstreekse overheidsbescherming, al dan niet met inschakeling van de particuliere
sector of de reders zelf voor hun veiligheid laten zorgen met
behulp van particuliere beveiligers. Het voorbehouden van
gewapende bijstand aan boord van schepen aan de overheid
heeft het voordeel dat dit binnen de bestaande kaders betrekkelijk eenvoudig is te verwezenlijken. Gewapende bescherming wordt dan ingebed in het defensieapparaat. Dit biedt bij
confrontaties met piraten de mogelijkheid van terugval op een
professionele walorganisatie alsmede het strafrechtelijk vervolgen van de daders. Escalatiedominantie is zo gewaarborgd
en de verantwoordelijkheid gaat over van de kapitein naar de
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militaire commandant hetgeen betekenis heeft voor de aansprakelijkheid van de eerste.
In de afgelopen jaren zijn in totaal zo’n 250 bijstandsaanvragen van Nederlandse reders ingediend bij de overheid,
waarvan een groot aantal werd afgewezen vanwege louter
capaciteitsgebrek. De huidige beschikbare capaciteit van de
krijgsmacht lijkt dan ook niet toereikend te zijn. Bij het vinden van tijdelijke aanvullende capaciteit zou allereerst kunnen
worden gekeken naar de mogelijkheid reservisten in te schakelen, die op basis van vrijwilligheid tijdelijk in actieve dienst
worden ingezet. Langs deze weg zal het gestelde doel van
gewenste capaciteitsuitbreiding waarschijnlijk niet (volledig)
kunnen worden verwezenlijkt. Wel zouden particuliere beveiligers als uitzendkrachten in aanmerking komen voor de status
van militair in tijdelijke dienst. Het alternatief is dat de reder
zelf zorg draagt voor het inhuren van PMC’s. Tevens zal weten regelgeving die de particuliere beveiliging reguleert moeten
worden aangepast, zodat het mogelijk wordt gemaakt dat particuliere beveiligers zware wapens mogen dragen en benutten.
De vraag is dan hoe een voldoende toezicht te realiseren valt,
nu de activiteiten zich ver weg op volle zee afspelen.
Advies en reacties
De commissie adviseert de regering over te gaan tot een hoger
niveau van bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen tegen Somalische piraterij. Zo dat nodig is, dient de mogelijkheid te worden geopend gebruik te maken van gewapende particuliere beveiligers. Deze beveiligers mogen echter
alleen worden ingeleend door de overheid; zij dienen hun
beveiligende taak als militair uit te voeren onder het volledige
gezag van Defensie. Eigen inhuur door reders van gewapende
particuliere beveiligers is onder de huidige omstandigheden
niet wenselijk en zou slechts overwogen moeten worden onder bijzondere condities.
Inmiddels heeft kabinet op 7 oktober jl. kenbaar gemaakt de
inhoudelijke analyse en aanbevelingen uit het rapport van de
commissie over te nemen. Belangrijkste uitkomst hiervan is
dat de Nederlandse krijgsmacht in 2012 50 VPD’s zal kunnen
inzetten om kwetsbare koopvaardijschepen varend onder Koninkrijksvlag te beschermen tegen piraterij. In 2011 zijn al vijf
VPD’s ingezet en voor de komende maanden zijn er ook nog
enkele voorzien. Voor het geval de 50 VPD’s ontoereikend
zijn, zal het kabinet alvast de haalbaarheid uitwerken van de
inzet van reservisten en gewapende particuliere beveiligers
met de status van militair. Voor het einde van dit jaar wordt
de Kamer hierover geïnformeerd. Pas als de uitbreiding van de
militaire VPD-capaciteit niet toereikend blijkt, zal het kabinet
een besluit nemen over het al dan niet mogelijk maken van
privatisering.
Redersvereniging KVNR en vakbond Nautilus Int laten in een
reactie weten dat de inzet van VPD’s gewaardeerd wordt maar
wijzen er op dat 200 schepen dus niet kunnen rekenen op
deze bescherming. Zij blijven aandringen op de mogelijkheid
zelf beveiligers in te huren. “‘We vinden het vreemd dat de
overheid 200.000 euro per transport rekent om ons te beschermen”, zei redersvoorzitter Tineke Netelenbos op de begin oktober gehouden bijeenkomst ‘Dutch Shipping Industry’
in Rotterdam. “Dat verdienen reders niet eens op één reis. De
uitwerking van de plannen om reservisten en gewapende particuliere beveiligers inzetbaar te maken door ze een tijdelijke
militaire status te geven, gaat te langzaam.” De Kaapvaarders
van Puntland hoeven zich nog geen zorgen te maken.

INTERNATIONALE MILITAIRE PERS
In deze nieuwe rubriek worden interessante artikelen uit de internationale militaire pers aan de lezers van de Reserve Officier
aangeboden. Deze eerste aflevering begint met een artikel uit het dagblad van de Russische strijdkrachten – Krasnaja Zvezda
(Rode Ster) – over oefening Centrum 2011. De inleiding over deze oefening komt uit een bericht van perbureau Ria Novosti.
De redactie roept lezers die interessante artikelen uit de internationale pers onder de aandacht willen brengen op deze artikelen aan te bieden in het Engels of Nederlands.

OEFENING ‘CENTRUM 2011’
‘Centrum 2011’ was de grootste strategische oefening van het
Russische leger in 2011. De oefening vindt plaats van 19 tot
en met 26 september op oefenterreinen in Rusland, Kazachstan, Tadzjikistan en Kirgizië, aldus het Russische Ministerie
van Defensie.
De oefening staat onder operationele leiding van de commandant van de Generale Staf van de Strijdkrachten van de Russische Federatie, legergeneraal Nikolaj Makarov. De algehele
leiding berust bij de opperbevelhebber van de strijdkrachten,
president Dmitri Medvedev. Deze oefening is een belangrijk
meetmoment voor de gevechtsgereedheid van het Russische
leger sinds de start van de hervorming van de strijdkrachten.
Een communiqué van het Ministerie van Defensie meldt dat
‘tijdens de oefening, die op oefenterreinen in de deelnemende
landen en op de Kaspische Zee tactische oefeningen worden
uitgevoerd door gecombineerde gevechtseenheden, zowel op
het land, als op het water en in de lucht.
Het doel van de oefening is het uitwerken van een gemeenschappelijke visie op de samenstelling en inzet van internati-

onale gevechtsgroepen in het kader van de Collective Security
Treaty Organization (CSTO, NAVO-tegenhanger in de voormalige USSR) bij conflicten in de Centraal-Aziatische regio.
Daarnaast is de doelstelling om het leger te prepareren op de
overgang van vredesomstandigheden naar inzet in een oorlogsgebied, de planning van speciale operaties en strategische
verplaatsingen over een grote afstand.
In totaal zullen aan oefening ‘Centrum 2011’ ongeveer
12.000 manschappen uit alle CSTO-landen deelnemen. Zij
maken gebruik van duizend stuks materieel, waaronder honderd tanks, vijftig vliegtuigen en tien oorlogsschepen. Daarnaast nemen uit ook Russische operationele eenheden deel
van het Ministerie van Binnenlandse zaken (politietroepen),
de FSB, de FSO (Russische variant van de Dienst Koninklijke
en Diplomatieke Beveiling) en het Ministerie voor Civiele verdediging, noodtoestanden en de bestrijding van de gevolgen
van rampen.
(RIA Novosti, 19 september 2011)

EXAMEN IN DE EINDELOZE STEPPE
Verslaggever Viktor Choedolejev van de Russische legerkrant
‘Rode Ster’ deed verslag van de oefening vanaf oefenterrein
Kapoestin Jar (Google Earth: 48°33’9.33”N; 45°53’24.49”O)
in de Astrachanprovincie in Zuid-Rusland.
Nieuwe gevechtshandleiding
Het Russische leger ontwikkelt momenteel een nieuwe gevechtshandleiding en nieuwe voorschriften, dit jaar getest
worden bij de troepen. Tijdens de oefening was uw verslaggever van de ‘Rode Ster’ in de gelegenheid om hierover te
spreken met de leider der oefening op oefenterrein Kapoestin
Jar, generaal-majoor Aleksandr Perjazev. Perjazev is hoofd van
de afdeling die de troepen van het militaire commando Oost
van de Russiche Federatie gevechtsgereed stelt. Volgens hem
is de gevechtservaring die het leger de afgelopen twee decennia heeft opgedaan in verschillende gewapende conflicten de
reden voor de grondige herziening van de gevechtsorganisatie
en de bevelvoering in het leger. ‘De nieuwe gevechtshandleiding ontkent de ervaring die eerder is opgedaan niet, maar
eist van de commandant wel dat hij de oude sjablonen loslaat en dat hij op een verstandige manier het initiatief neemt’,
zegt Perjazev. ‘De nieuwe voorschriften zijn helderder, recht-

lijniger en concreter. Ze bevatten goed leesbare adviezen en
geven commandanten en stafofficieren de ruimte om eigen
initiatieven te nemen. De leiding van het Russische leger wil
met oefening Centrum 2011 de zelfstandigheid van de bataljons- en compagniescommandanten testen en hun vaardigheid om correct leiding te geven aan hun eigen en onder bevel gestelde eenheden. ‘
‘Er is besloten om bij deze grootschalige oefening daadwerkelijke oorlogsomstandigheden zo dicht mogelijk te benaderen’,
onderstreept Perjazev. ‘Ieder bataljon treedt op in zijn eigen
vak, over een frontbreedte tot zes kilometer. De bataljonscommandant heeft geen zicht op zijn compagnieën op de flanken.
Zo testen we ook de verbindingsmiddelen. Omdat de oefening
waarbij de troepen met scherpe munitie schieten behoorlijk
lang duren, steeds twee tot tweeëneenhalf uur, kunnen we ook
bekijken of de commandanten goed in staat zijn om hun munitievoorraden op een effectieve manier te distribueren.
Oefenvijand
De vijand in het scenario zijn subversieve elementen, verkenningseenheden en parachutisten, die op verschillende manie-
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ren optreden. Tijdens de oefeningen waarbij de troepen niet
met scherp schieten, worden ook daadwerkelijk troepen als
oefenvijand ingezet. Waarom we dat doen? Dat doen we om
het realiteitsgehalte van de personele bezetting van de eenheden die we hebben berekend voor de nieuwe voorschriften, in
de praktijk te testen. Daarnaast kunnen we zo zien hoe onze
eenheidscommandanten tactische vraagstukken oplossen in
dit uitgestrekte steppegebied.’

Eindeloze steppe...
Geen enkel oriëntatiepunt...
Kolonel Dmitri Zavjalov, chef-staf van de 32ste zelfstandige
gemechaniseerde infanteriebrigade beaamde deze woorden
van de leider der oefening spontaan. Om met hem in gesprek te kunnen komen, moesten we een moeilijke rit over
de stoffige en eindeloze steppe maken in een BTR (gepantserd wielvoertuig). We waren anderhalf uur onderweg naar
de commandopost van de 32ste brigade en daarna nog eens
zo lang naar de gevechtsopstelling van een BTR-80 bataljon
en zijn onder beval gestelde T-72 tanks. Hoewel we ons met
een snelheid van vijftig kilometer per uur verplaatsten, leek
het toen we halthielden en uitstegen uit de BTR, alsof we
geen meter verplaatst waren. Er was geen enkel oriëntatiepunt te zien in kilometers omtrek, geen boom of struik – niets!
Het leek eerder of we op Mars waren, dan op de steppe in
Astrachan!Volgens de officieren die aan de oefening deelnamen, is het zeer moeilijk om je te oriënteren in de steppe en
kun je makkelijk verdwalen, vooral ‘s nachts.
Zelfstandig beslissingen nemen
‘Onze eenheid is begin september begonnen met de verplaatsing naar het oefengebied’, vertelt de chef-staf van de 32ste
brigade. ‘We hebben over een afstand van 3.500 kilometer
3.500 manschappen en ongeveer duizend stuks materieel en
bewapening per trein verplaatst vanuit de provincie Novosibirsk. De verplaatsing was succesvol, maar er waren natuurlijk
wel moeilijkheden, in het bijzonder het tekort aan drinkwater
op de spoorwegstations. Na het uitladen van het materieel
heeft onze eenheid het verzamelgebied betrokken en daar
heeft zij orders ontvangen voor de voorbereiding op de verdediging van een gebied van verantwoordelijkheid. Het vak
van de brigade is volgens de nieuwe voorschriften verbreed
van 12 tot 18 kilometer. Dit betekent dat de commandanten,
in het bijzonder die van de bataljons en de compagnieën,
zelfstandig beslissingen moeten nemen. De subeenheden
hebben in verschillende richtingen hun posities ingenomen,
met grotere intervallen en langere afstanden. Daar komt bij,
dat de oefenleiding constant de situatie verandert met nieuwe
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informatie.’ Hoe dat gaat, waren we tijdens ons gesprek getuige van. Onverwacht schoot met snijdend gefluit een raket
de lucht in en alle soldaten haalden op dat signaal (chemisch
alarm) in een ogenblik en bijna synchroon hun veldmaskers
uit hun tassen en zetten die op.
Wat is een Russische soldaat zonder zijn thee?
Het is vermeldenswaard, dat bij deze oefening geen kampementen zijn ingericht, zodat zelfs de levensomstandigheden
zo dicht mogelijk echte oorlogsomstandigheden benaderden.
Alle militairen zijn constant op hun posities en slapen in de
steppe, op de grond in slaapzakken naast hun voertuigen en
wapentuig. Wassen doen de soldaten in bad- en wasinrichtingen en de voeding wordt bereid in veldkeukens. T-72 chauffeur soldaat Ivan Poljakov vertelt dat er die dag erwtensoep en
rijst met vis op het menu stond. En thee natuurlijk, want wat
is een Russische soldaat zonder zijn thee? Bovendien zijn er
in de achterhoedegebieden een veldkerk, medische inrichtingen, psychosociale hulpverleningspunten, informatiepunten
en zelfs een veldsociëteit ingericht. Toen wij de club bezochten, werd er net ter verhoging van het moreel van de soldaten
de sovjetfilm ‘Ivan Vasiljevitsj verandert van beroep’ vertoond.
De populaire verfilming van het werk van een van de bekendste Russische schrijvers van de 20ste eeuw: Michail Afanisjevitsj Boelgakov.
‘Wonderbaarlijk genoeg hebben veel van de jonge soldaten
deze zeer vrolijke en grappige film nooit gezien, laat staan
dat ze Boelgakov hebben gelezen’, zo vertelde ons luitenantkolonal Oleg Korotkevitsj, hoofd van de personeelsdienst van
de 35ste brigade en in die hoedanigheid toezichthouder van
de veldsociëteit. Zo zou je kunnen zeggen, dat oefening Centrum 2011 tot op zekere hoogte ook een educatieve functie
heeft vervuld... Diezelfde avond gaven artiesten van de officiersclub van Znamensk (de dichtstbijzijnde stad bij oefenterrein Kapoestin Jar) op het geïmproviseerde podium van de
sociëteit een concert.
Dienstplichtigen
Het plaatsvervangend hoofd van de personeelsdienst van het
41ste leger, kolonel Joeri Jevtoesjenko vergezelde ons tijdens
onze tocht in de BTR. ‘Contractsoldaten zijn er in onze eenheid bijna niet’, vertelt hij, ‘We hebben vooral dienstplichtigen, die maximaal vijf maanden in dienst zijn. De eenheden
en subeenheden zijn vlak voor de oefening samengesteld. De
soldaten hebben hun basisopleiding gehad en zijn geoefend
in het optreden in pelotons-, compagnies- en bataljonsverband. Dat betekent dat ze al ervaring opgedaan hebben met
het optreden in grotere verbanden.
Kolonel Jevtoesjenko vertelt ook hoe de subalterne officieren zijn voorbereid op deze oefening. Omdat de gevechtshandleiding is herzien en er nieuwe tactieken en voorschriften zijn ingevoerd, is er voorafgaand aan deze oefening een
serie voorbereidende oefeningen georganiseerd voor deze
groep officieren. Dit waren zowel theoretische oefeningen
op de kaart, als praktische oefeningen in groepsverband. Jevtoesjenko onderstreept, dat de hoeveelheid papierwerk flink
afneemt: ‘de nadruk ligt nu meer op concreet handelen in de
praktijk. Op bataljonsniveau en lager zijn van alle documenten eigenlijk alleen nog de stafkaart en de vuurschema’s over.
En zo wordt het ook onderwezen op de officiersopleidingen.’
Geef ons meer van dit soort oefeningen!
‘De nieuwe voorschriften en werkwijzen maken het natuurlijk

wel moeilijker om subeenheden aan te sturen’, zegt kapitein
Igor Koezmenkov, commandant van een bataljon infanterie in
BTR-80’s. ‘Het allerbelangrijkste is dat er constant verbinding
is, omdat ik anders geen zicht op mijn bataljon heb. Daarom
zijn dit soort oefeningen ook een uitstekende manier voor ons
commandanten om de nieuwe voorschriften in de praktijk te
brengen.’ Dat vindt ook compagniescommandant luitenant
Joeri Jemeljanov. ‘Ik zit nu precies een jaar op deze functie
en dit is de eerste oefening van deze omvang waar ik aan
meedoe. Ik heb mijzelf daarom tot doel gesteld alle opdrach-

ten van de hogere commandant goed uit te voeren en alles
heel goed aan mijn ondergeschikten te leren.’ Bij het afscheid
verwoordde de compagniescommandant de mening van alle
officieren die deelnamen aan oefening ‘Centrum 2011’: ‘geef
ons meer van deze echte oorlogsoefeningen!’
(Krasnaja Zvezda, 6 oktober 2011,
http://www.redstar.ru/2011/10/06_10/2_01.html)
Vertaling uit het Russisch: Erik Klaver

PH1 CHARLES W. ALLEY, courtesy United States Federal Government

cior nieuws
CIOR ZOMERCONGRES 2011
De Confederation Interalliés des Officiers de Réserve is een
Federatie van Verenigingen van Reserve Officieren, mede
opgericht door de KVNRO in 1948 met als doel: samenwerking tussen Reservisten te bevorderen; de NAVO en de
ministeries van defensie van de deelnemende landen te adviseren over de optimale inzet van Reservisten en de NAVO
te ondersteunen.

er dit jaar slechts een kleine delegatie van 2 man voor het
CIOR-congres en 3 voor het CIOMR-congres. CIOMR is de
zusterfederatie voor medisch reserve-officieren. Daarnaast
was er een sportploeg van 9 deelnemers (heren en dames)
die hadden ingeschreven voor de militaire competitie met
een boven verwachting geweldig resultaat (zie artikel elders
in de RO).

Het zomercongres van CIOR vond plaats van 2 tot en met 6
augustus 2011 te Warschau (Polen). Vanuit Nederland was

Het zomercongres startte na de formele opening met een ééndaags symposium met als thema: Hoe kunnen Reservisten met
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hun civiele kennis bijdragen aan de transitie in Afghanistan en
de bestrijding van de piraterij bij de hoorn van Afrika.
Uit de rapportages aan de algemene vergadering bleek dat
CIOR weer in staat was geweest uitstekende producten te
leveren in het afgelopen jaar. De eigen Language Academy
die tegen zeer lage kosten cursussen Engels en Frans (NATO
Operationeel) aanbiedt, had 65 cursisten (waaronder 1 Nederlander). De Young Reserve Officers workshop in Riga
was bijzonder succesvol. Hier was echter geen Nederlandse
deelname.
Probeert U allen Nederlandse Reserve Officieren warm te
maken voor deelname aan deze geweldige activiteiten die

bijdragen aan een betere internationale inzet van Nederlandse Reserve Officieren. Eis is wel dat deelnemers aan
CIOR, lid zijn van de KVNRO.
De Council van CIOR (het bestuur) heeft zich verder gebogen over kostenreductie en betere samenwerking met de
NAVO, het National Reserve Forces Committee (waarin de
inspecteurs reservepersoneel van de diverse landen zitting
hebben) betere aansturing en het sneller leveren van CIORproducten voor stakeholders.
Zondag 7 augustus 2011 zijn alle delegatieleden veilig
teruggekeerd op Nederlandse bodem.

NIEUWE VOORZITTER CIOR
Op 6 aug. jl heeft Lkol Gert Dijk het voorzitterschap van CIOR
Nederland overgenomen van Lkol Ruud van Ooij.
Lkol van Ooij heeft daarbij afscheid genomen van CIOR. Hij
heeft 19 jaar voor CIOR gewerkt o.a. in de volgende functies:
Voorzitter Terrorisme study group, Secretaris, Vice-Voorzitter
en Voorzitter Defsec (Defense - and Security issues Committee, Assistant Secretary General en Vice-President CIOR NL.
Lkol Gert Dijk heeft in het CIOR Nederlandse Presidency
team in de periode van 2008-2010 de functie van Assistant
Secr. General uitgeoefend.
Lkol Ruud van Ooij (links) draagt het voorzitterschap
van CIOR over aan Lkol Gert Dijk

COMPREHENSIVE APPROACH
NEW ROLES FOR RESERVISTS
by G. Dijk mpa, LtCol (R) Royal NLD Army
Introduction
The Comprehensive Approach is the biggest issue in NATO
today. For that reason the Interallied Confederation of Reserve Officers (CIOR) organized a Symposium, highlighting
this subject during its 2010 Summer Congress in August in
Stavanger, Norway. The intention was to educate reserve officers on this topic; as one of the objectives of CIOR, reservists
can bring these messages home to their respective stakeholders in the 36 countries that are member of CIOR. The role of
the Reservists as they relate to the Comprehensive Approach
was seen as critical to creating valuable insights for a successful end state in current operations.

but also was the one who started it all by organizing such a
great symposium in Stavanger (NOR) and Marie Michelle
Faucher (Maj USAF reserve) who gave me lots of input as a
native speaker and communication specialist. This series is
a very good example of how CIOR, through a small Combined Joint Working Group, can produce CIOR products “in
between meetings”! The tremendous help of the NATO IMS
translation office and specifically Mme Sylvie Martine in not
only translating the articles into French but also (and in the
meantime) acting as reviewer must also be acknowledged
with gratitude

The CIOR Symposium was held under the Chatham House
Rules, meaning that no information or discussion could be
subsequently attributed to an individual speaker. Accordingly, the opinions as stated in this article are not specifically referenced to their source.

New roles for Reservists
And then now finally we come to the sub-title of the CIOR
Symposium in Stavanger – “New Roles for Reservists”. The
Comprehensive Approach is not new, but the approach of
NATO and its role within the Comprehensive Approach has
changed.

This is the last of a series of articles where the Comprehensive Approach was addressed and elements of this new approach were explored. I want to thank my reviewers: Michael Ervin (Cdr CAN Navy reserve) who not only reviewed

As we saw in this series of articles, the Military Commander
has always worked with others actors in the field, but he did
that more or less from a position where “he was in charge”.
In the Comprehensive Approach, from a certain stage on, the
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Military Commander is no longer in charge of the full spectrum. Other actors will take over and the military will simply
then be responsible for a safe and secure environment. That
will mean that the Military Commander will need other skills
and related resources. As we saw in this series, in the initial
stages he will need to do “whatever is necessary” to start activities to get to the next stage. That could mean he needs an
overall development plan – where Reservists can bring the
civilian skills he needs. The same applies for the start of development. All kinds of projects need to be started, and Reservists who can run projects and who have the civilian skills,
can do that for the Military Commander. In the subsequent
stages, the Military Commander will need to communicate
and coordinate with all kinds of civilian organizations. In that
field, Reservists can “speak both languages” and can help the
military by “translating”, as members who have a foot in both
the military and civilian worlds.
Legal & Organization
Of course, theory and practice are two different things. First of
all, not all countries are at the same legal level. If the legislation of a country is fully directed to reservists being the followon fighting force of the army, these new roles cannot be performed. It will need adaptation of the legislation to these new
roles to make it happen. The same applies for organization.
Organization at al levels should be adapted to take in these
roles for reservists and to get it working.
For as long as all this official work is not done, we as reservists
should try to make it happen anyway; finding the possibilities
in legislation instead of dwelling on the hurdles, can help you
along the path of evolution towards a solution. In this change
process NATO can help, but even more, CIOR can!! In the
CIOR Constitution it is written:
2.2 Its (CIORs) objectives shall be as follows:
2.2.2 Generally (and primarily through the Members of
CIOR)
2.2.2.4 to study and (where appropriate and always respecting national differences and traditions) to promote
harmonization in the roles, duties and rights of reserves in
the allied countries.
So CIOR could study these problems, give advice to countries
how to change legislation and organization in such a way that
the use of the civilian capabilities is made possible and more
effective. Many countries already made a CIMIC Organization in several different ways. In the recent CIMIC Capabilities
Study of the CIOR CIMIC Committee (see www.cior.net), one
will find these organizations. If you don’t know yet what your
priorities in the CIMIC field are and if you are looking for the
best organizational structure, please let your Reservists join
this Committee and work with their peers to study the best
organizational structure for you.
For the Legal world, the same applies. In CIOR’s Legal Committee there is a world of Legal knowledge. Its members have
easy access to the legislation of their respective countries and
through their committee work, can help a member to make
proposals to change the legislation to make better use of the
reservists in the Comprehensive Approach. So we say to Reserve Officer Associations: please convince your Council and/
or your Ministry of Defense of the importance of joining the
CIOR Committees and Working Groups to exchange information on Legislation and practices!!

International use of Reserves
Last but not least, I would like to refer to the idea the President of CIOR presented to NATO’s Military Committee in July
2010 in Brussels during his yearly briefing. The President then
presented the possibility to use the civilian skills of Reservists
in joint operations. The President referred to the Senior Civil
Emergency Planning Committee (SCEPC) that operates within
the NATO Headquarters. This Committee recruits specialists
from all over NATO and uses them to brief the SCEPC whenever necessary in times of crisis. Of course these specialists are
called for with consent of their national authorities.
One can imagine the same with reservists. If NATO should
have a database with civilian skills of reservists, every country
in any NATO operation could call for use of reservists in a
joint operation. Of course the reservist could only be used
with permission of his national authority, but all capabilities
could be available to all NATO nations. This would entail a
NATO-wide consensus to use reservists for this purpose, but it
would help development in several ways.
First, it would help countries that are struggling now with
reforms to work directly with reservists from other countries
in operations so that they can use civilian skills right away.
Second, it would help those countries with the development
itself. They can experience the use of reservists in these roles
and could convince their government to organize and change
legislation in such a way that they can use their own reservists
in the same way. And thirdly, more NATO countries could be
involved in operations at a reduced level by only participating
with their reservists in the area of operations of another NATO
country.
What would this mean to the NATO organization? NATO first
of all should reach consensus on this concept to work jointly
with reservists. Most countries are only starting some kind of
cooperation in this field by bi-lateral agreement mostly to give
reservists opportunities to participate in exercises abroad. But
this concept goes further and deeper. So that would be the first
challenge.
Then, NATO should make and operate a database just like the
one for SCEPC, and all countries should participate in filling
that database with the civilian skills of the reservists they want
to make available for joint operations.
Finally, NATO should – maybe through the Legal Committee
of CIOR – help countries that want to participate in this joint
endeavor, to adapt their legislation in such a way that their
reservists can participate in joint operations.
This could be a way to speed up the use of reservists in NATO
Operations but especially in the Comprehensive Approach
where civilian skills are needed in several ways to assist the
Military Commander. The common goal that is inherent in the
Comprehensive Approach will mean much more co-operation and coordination, and for that reason, much more use of
civilian skills – to start development but above all to talk with
the other actors in a way they can understand, and with skills
they will recognize.
This is the last of a series of 5 articles from CIOR on the Comprehensive Approach, derived from the CIOR Symposium on
“NATO’s Comprehensive Approach and the Role of Reservists” held on the 11th of August 2010 in Stavanger (NO).
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Wetsvoorstel veteranen ingediend
VETERANESTATUS VOOR RESERVISTEN STAP DICHTERBIJ
Door Lkol (R) b.d. Mr. C.G. Scholtens
Tot voor kort kregen reservisten die op uitzending waren
geweest vrijwel automatisch de veteranenstatus. Het beleid
van Defensie hierover is onlangs veranderd. De actieve reservist is niet meer direct veteraan na terugkeer uit een missiegebied. Het wetsvoorstel voor een veteranenwet brengt
hierin mogelijk verandering.
In het handboek Veteraan worden onder veteranen verstaan
(sub 2.1.) “Gewezen militairen ….” (die o.a. bij vredesmissies betrokken zijn geweest). Sinds de oprichting van het Veteraneninstituut in 2003 werden reservisten die uitgezonden
waren geweest na afloop van hun uitzending als “gewezen
militair” beschouwd omdat zij dan weer uit actieve dienst
waren. Zij kregen veelal automatisch de veteranenspeld toegezonden en op aanvraag de veteranenpas. Met ingang van
2011 heeft het Veteraneninstituut op last van het ministerie
van Defensie evenwel het beleid gewijzigd en aanvragen
voor veteranenpas door reservisten afgewezen, zolang zij
nog reservist waren, omdat zij dan nog formeel in dienst waren en niet als gewezen militair konden worden aangemerkt.
Wat er ook moge zijn van deze wijziging van uitleg ook in
het licht van behoorlijk bestuur, wordt dit punt opgelost indien het initiatief wetsvoorstel 32414 Veteranenwet wordt
aangenomen. De bedoeling van dat wetsvoorstel is ook alle
actief dienende militairen na uitzending direct de veteranenstatus te geven, dus ook de uitgezonden reservisten.

op dat moment geen militair in werkelijke dienst is (immers
niet meer feitelijk onder de wapenen) en ook geen gewezen
militair (omdat hij nog in dienst is). Niet alleen is dat uitdrukkelijk niet de bedoeling, maar bovendien, zoals door
de wetgevingsjuristen van het ministerie van Defensie aan
de indieners van het wetsvoorstel is gecommuniceerd, een
onjuist uitleg, want de uitzending eindigt op het moment
waarop de reservist het uitzendgebied verlaat.
Tussen dat moment en het moment waarop de reservist weer
voet op Nederlandse bodem zet, zit dus nog een tijdje “werkelijke dienst”. Letterlijk schreven de wetgevingsjuristen van
het ministerie van Defensie: “Waar het om gaat is dat de
militair heeft gediend onder oorlogsomstandigheden of heeft
deelgenomen aan een vredesmissie. De situatie dat een militair die behoort tot het reservepersoneel op het moment dat
zijn deelname aan een missie wordt beëindigd ook direct uit
werkelijke dienst treedt, doet zich niet voor.
Op het moment dat het vliegtuig waarin de militair zich bevindt het missiegebied heeft verlaten zit de missie erop voor
hem en is de betrokken militair volgens de wet ook veteraan.
Op dat moment is hij nog in werkelijke dienst. Tussen het
vertrek uit het missiegebied en het moment dat de reservist
uit werkelijke dienst treedt, zal dus altijd wat tijd zitten, ook
in verband met de afwikkeling van zijn deelname aan de
missie. De veteranenstatus die hij op het moment van de
beëindiging van zijn deelname aan de missie verkrijgt, kan
hij zoals gezegd vervolgens niet meer verliezen.”
De indieners hebben toegezegd dit tijdens de mondelinge
behandeling uitdrukkelijk te noemen zodat dat ook in de
parlementaire stukken vastligt en daar geen misverstand over
kan ontstaan. Kortom, indien het wetsvoorstel –dat kamerbreed wordt gedragen- wordt aangenomen zullen alsnog de
uitgezonden reservisten direct de veteranenstatus verkrijgen.
Lkol (R) b.d. Mr. C.G. Scholtens is voorzitter van de vereniging Veteranen (Reservisten) CIMIC

De definitie van veteraan in artikel 1 lid c beschouwt als
veteraan: “de militair, de gewezen militair …… die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter
handhaving of bevorderng van de internationale rechtsorde
voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is
aangewezen.” Daaraan voorafgaand wordt in lid a als militair slechts beschouwd “de militair ambtenaar in werkelijke
dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Militaire ambtenarenwet 1931 ….” Voor de reservist geldt dat
hij alleen in werkelijke dienst is indien hij “feitelijk onder de
wapenen is” (art. 1 lid 1 sub c.2 Mil. Ambt.wet 1931).
Indien aangenomen zou moeten worden dat een uitzending pas eindigt op het moment waarop de reservist weer
voet op Nederlandse bodem zou zetten, zou zich de –onbedoelde- situatie voordoen dat de reservist dan toch niet de
veteranenstatus krijgt (zolang hij nog in dienst is), omdat hij
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BERICHTENVERKEER
ON TO VICTORY

The Canadian liberation of the Netherlands,
March 23 – May 5, 1945
Geschreven door Mark Zuehlke, auteur van ondermeer Juno
Beach en Terrible Victory.
Chroniqeur van de Canadese strijdkrachten, beschrijft in detail
de Canadese oorlogsinspanningen op Duitse en vaderlandse
bodem. Voor meer info over de auteur: www.zuehlke.ca.

GERRITJE

Ted C. Fishman beschrijft in Shock of Gray waarom de VS het
kind van de NATO rekening zijn. Niet gebrek aan oorlogszucht
of krimpende defensiebegrotingen maar de vergrijzing is de
boosdoener. Opmerkelijk: ook Rusland, Iran en China hebben
te maken met een flinke toename van de quote bejaarden. Er
wordt al gerept van een onvermijdelijke “geriatrische vrede’.

URUZGAN

Militair historicus en toenemend BN-er over Nederlandse militairen op missie (2005-2010). Klep promoveerde op vredesmissies. Veel aandacht voor de politiek, met name de val van
Balkenende-IV. Niet meer overal te krijgen.

WAR

Sebastian Junger schrijft voor hippe bladen als Vanity Fair
maar ook voor de New York Times. Volgde 15 maanden een
enkel peloton op Afghaanse buitenpost.

BREIN ISAF-MILITAIR

Een jaar na terugkeer uit Afghanistan is de stress uit hun hoofd.
De hersenen van militairen van de ISAF-missie in Uruzgan
zijn dan tot rust gekomen, blijkt uit herhalingsonderzoek in
het Nijmeegse Donders Instituut van de Radboud Universiteit.
Vlak na terugkeer van uitzending waren de alarmcentra in de
hersenen verhoogd actief. Van Wingen, GA et al. The neural
consequences of combat stress in Molecular Psychiatry (zie
ook: nature.com).

MARS ET HISTORIA

Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie. Verschijnt vier maal per jaar en is een Fundgrube voor
amateur historicus en verzamelaar. Lidmaatschap kost 32,50
per jaar.

RMC NAAR BRIGADE

De Regionaal Militair Commando’s zijn op 1 juli 2011 opgeheven en ingetreden in 11 LMB, 13 en 43 Mechbrig. Over de
nieuwe mouwemblemen voor het betrokken personeel is al
een uitgebreid chat op internet waargenomen. De biddende
valk, neushoorn en bizon vervangen de “steek onder water”.
Het Korpsbureau het Fanfarekorps Natres krijgt een leeuw met
zwaard, ontleend aan het helmteken van Karel V. BRON: November Romeo

MEER RESERVISTEN

Het Verenigd Koninkrijk wil een troepenmacht van 38.000 reservisten opbouwen om de bezuinigingen bij de strijdkrachten te kunnen opvangen. Bij het staande leger komen tot 2020
circa 19.000 banen te vervallen. Er blijven er dan 81.000 over.
BRON: November Romeo

GENERAAL SPOOR

Triomf en tragiek van
een legercommandant
Hele generaties kennen de naar hem
genoemde
kazerne
maar wat is er nog
bekend over de man
zelf? Generaal Spoor
was tot zijn plotselinge dood in 1949
bevelhebber van de
Nederlandse troepen
in Indië. Hij kwam
uit een familie van talentvolle kunstenaars
maar koos voor het
krijgsbedrijf. Voor de
een een conservatieve houwdegen, voor
de ander een inspirerende aanvoerder, maar hoe dan ook
een uitzonderlijk legerofficier. Het verhaal van een intellectueel begaafde en artistieke militair over wiens vermeend
niet-natuurlijke dood destijds fors gespeculeerd werd. Geschreven door dr Jaap de Moor, senior onderzoeker bij het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Staat
inmiddels op de shortlist voor de Libris Geschiedenisprijs
en als u dit leest is al bekend of het de Moor gegund is. Zeer
aanbevolen, informatief en in voortreffelijk Nederlands.

ARMCHAIR GENERAL

Volgens generaal Petraeus (van Nederlandse komaf, thans
baas van de CIA) is het militaire beroep nog altijd eerst
en vooral een outdoor aciviteit. De echte krijger kan dan
ook dédain voor de leunstoelstrateeg niet onderdrukken.
Niet helemaal terecht. Het Amerikaanse blad Armchair General is hofleverancier van tactische studies op de kaart.
Doorwrocht en presentabel, van het Romeinse rijk tot de
Taliban. Helaas nog niet gesignaleerd in de Nederlandse
detailhandel.

WAARGENOMEN WARGAMES

Total War: Shogun2, speelt in zestiende eeuws Japan, prachtige visuele vormgeving. Strategic Command, World War
I: over strategische keuzes in de Grote Oorlog (zeppelins,
gifgas en zware artillerie). Niet alleen tactiek, maar ook research en development, strategische planning en dat alles
volledig joint en combined. Zie: battlefront.com voor meer
info. Te leren in twee uur.

ECONOMEN

Keep From All Thoughtful Men: How US Economists won
World War II. De economische wetenschap, ooit betiteld als
“dismal science” zou volgens auteur jim Lacey meer hebben bijgedragen aan de overwinning van de geallieerden
dan de strategen. Zelfs majoor (later generaal) Wedemeyers
alom bejubelde “Victory Program” (in opdracht van generaal
Marshall van de gelijknamige hulp) zou wenig hebben bijgedragen aan de opbouw van het militair-industrieel dat de
As-mogendheden eronder kreeg.

17

BERICHTENVERKEER
JANSON BLIJFT GOEDE VOORBEELD GEVEN

erfgoed kwamen aan bod. De oefening omvatte tevens een
‘ondernemersontbijt’ en een ‘VIP-avond’ die blijkens diverse reacties nadien in goede smaak viel bij de buitenwacht.
BRON: Stef Stienstra

KOUDE-OORLOGVETERANEN

De vereniging KOVOM (Koude Oorlog Veteranen en OudMilitairen) heeft een begin gemaakt met de herdenking van
om het leven gekomen militairen die gediend hebben gedurende Koude Oorlog (1949-1991).

Majoor Johan Janson begeleide en motiveerde bij RMC West
veel reservisten in de voorbereiding op de FIT en de conditieproef. Nu het RMC bij 11 Luchtmobiele Brigade is ingedeeld
was er voor hem maar een keus: de rode baret halen. Een
mooie prestatie!

NIMH

Tienduizenden foto’s over de Nederlandse militaire geschiedenis kunnen vanaf 26 september online worden bekeken.
Een nieuwe beeldbank op de website van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) maakt een unieke collectie historisch fotomateriaal openbaar en algemeen toegankelijk. Voormalig Commandant der Strijdkrachten, generaal
b.d. D.L. Berlijn, verrichte de openingshandeling. BRON:
www.mindef.nl

1 CIMIC-BATALJON OEFENT OP HET MALIEVELD

Hiervoor bestaat geen enkel officieel register. Dientengevolge bestaat er dus ook geen gedenkplaats en is er geen
herdenking. Oprichter en voorzitter Hans van der Bruggen
wil hier verandering in gaan brengen. “De meeste mensen
is in het geheel niet bekend dat er duizenden militairen om
het leven zijn gekomen gedurende die periode. Grotendeels
om het leven gekomen tijdens de noodzakelijke oefeningen,
bedoeld om het Warschaupact te laten zien waartoe de Westerse bondgenoten in staat waren.
Er zijn bronnen die vermelden dat het aantal slachtoffers hoger moet zijn geweest dan de som van alle Nederlandse acties, missies en uitzendingen bij elkaar. Natuurlijk zijn zij niet
allen de heldendood gestorven maar het is interessant om te
weten dat tijdens de militaire aanwezigheid van Nederland
in Indonesië circa 5000 Nederlandse militairen het leven lieten, waarvan ongeveer de helft ten gevolge van ziekten en
ongevallen”. Toch is er een duidelijk verschil in erkenning
door Defensie en de Nederlandse regering merkbaar.
De KOVOM, goed florerend met inmiddels meer dan 1000
leden, gaat het zelf aanpakken. Op hun website www.kovom.net is een ererol verschenen waarop inmiddels een
aantal van 360 overledenen is vermeld. Op 19 november
2011 zal de Tweede Koude Oorlog Herdenkingdag worden
gehouden in Bronbeek. Hierbij zullen o.a. enkele hoogwaardigheidsbekleders van Defensie aanwezig zijn en er
zal aandacht worden besteed aan de Nederlandse onderzeebootdienst ten tijde van de Koude Oorlog. De opening
zal worden verzorgd door aalmoezenier van Rooy. De dag
is alleen toegankelijk voor leden van de KOVOM die zich
vooraf hebben opgegeven. Er worden enkele honderden bezoekers verwacht.
VOOR MEER INFORMATIE KUNT U TERECHT BIJ
hvdbruggen@kovom.net OF NEEM EEN KIJKJE DE WEBSITE
www.kovom.net

KVNRO GOLFDAG 2011
Diverse reservisten hebben op op het Malieveld gebivakkeerd. Begin oktober oefende 1-CIMIC Bataljon een postconflict scenario, waar een stabilisatiemacht de machtsstrijd
tussen de Naren en Nezen mocht bedwingen. In bunkers
diep onder de ministeriegebouwen zaten militairen en rolspelers als het Rijksarchief, de GGD, maar ook bedrijven
als Nutricia, dat poogde zijn productie van levensreddende
klinische voeding voort te zetten. Alle aspecten van veiligheid voor de bevolking, gezondheidszorg, infrastructuur, bestuur, rechtspraak en zelfs het beschermen van het cultureel
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Op vrijdag 17 juni 2011 verschenen er 20 deelnemers voor
dit toch wel heel bijzondere evenement, dat jaarlijks met veel
enthousiasme door Ton en Liesbeth van der Borg wordt georganiseerd.
Beperkt maar voortreffelijk!
Mede doordat gelijktijdig het jaarlijkse golftoernooi van Mars
en Mercurius werd gehouden bleef de deelname aan deze
voortreffelijke KVNRO-golfdag beperkt tot 20 deelnemers,
terwijl iedereen toch weet dat het KVNRO toernooi altijd op

een vrijdag rond de langste dag gepland staat. Zoals elk jaar
ging niemand zonder prijs naar huis. De sponsoren hiervan
worden hartelijk bedankt!
Uitslagen
De uitslag van dit jaar was als volgt: Neary hole 4: Rudi
Houwert; Leary hole 11: Thea Houba; Longest hole 13 dames: Petra van Hagen; Longest hole 13 heren: Jeroen Auping. Eerste plaats: Jouke Pieters, 31 stableford punten, winnaar van de wisseltrofee;Tweede plaats: Joost Rietveld, 30;
Derde plaats: Jeroen Auping, 30; Eerste plaats dames: Ger
Houba, 28

Editie 2012
Volgend jaar vindt dit evenement voor de twintigste keer plaats
en wel op 22 juni 2012 op de Oosterhoutse Golfclub, een van
de topbanen in Nederland en home-course van Liesbeth en
Ton. Dit jubileum hopen we met zoveel mogelijk mensen te
vieren. Een oproep aan alle oud deelnemers derhalve en zeker
ook de eerdere winnaars om hieraan deel te nemen! Ton, initiatiefnemer in 1993, heeft aangegeven dat deze 20e editie de
laatste is die hij organiseert. Het zou jammer zijn wanneer dit
evenement geen vervolg krijgt en we roepen daarom iedereen
hierbij op voor goede suggesties voor het vervolg of kandidaten
om de fakkel over te nemen. Tot 2012! BRON: Jouke Pieters

VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN
KVNRO EN AVRM TREKKEN SAMEN OP
Door Jan Maijen
Eén van de vele detachementen van de Koninklijke Landmacht, die van 19 tot en met 22 juli deel hebben genomen
aan de 95e Vierdaagse van Nijmegen, bestond uit lopers van
de NRFK. Helaas moesten 2 lopers in de weken voor de Vierdaagse vanwege blessures alsnog afhaken, zodat uiteindelijk
13 lopers op maandag 18 juli op Heumensoord hun bedje
opmaakten in compartiment Whiskey van tent 123.
Oude rotten
Ons detachement heeft bewezen de belichaming te zijn van
de samenwerkingsgedachte tussen AVRM en KVNRO: in een
prettige samenwerking tussen leden van beide verenigingen
onder één vlag optreden naar buiten.
Als oude rotten in het detachement waren Koos van Rijn, Jos
Vinckemöller, Philip Hol-Craanen, Jan Komen en Hans Mathijssen aanwezig. Koert Veldmaat, Oscar Hagenstein, Stephan Duijm, Klaas Zwitser, Henk Verrij, Hans Droppert en Ben
Hendrikx maakten de NRFK-selectie compleet. Ikzelf mocht
het geheel als detachemenstcommandant structuur proberen te geven. Via Wilma Slikker, de onvolprezen spin in het
Defensie-Vierdaagseweb, hebben we een verzorger van 11
LMB toegewezen gekregen in de persoon van Ronald van den
Berg. Daarmee waren we startgereed. De een had wat meer
trainingskilometers in de benen als de ander, maar eenieder
kwam goed voorbereid aan de start.

Droge dagen
Ondanks de slechte weersvoorspellingen hebben we een
droge Vierdaagse gelopen. Waar het overal in Nederland zeer
kwistig regende bleef de neerslag in en rond Nijmegen beperkt. Kregen we op woensdag nog 2 kleine buitjes van amper 10 minuten mee, donderdag zijn we door het oog van de
naald gekropen. 50 meter vóór de triomfantelijke intocht in de
biertent begon het te druppelen en we waren goed en wel binnen of de hel barstte los. Het ene na het andere detachement
kwam druipnat binnen marcheren.
Afscheid nemen doet pijn
Op donderdagavond moesten we helaas afscheid nemen van
Hans Droppert. Zijn voeten had zodanig veel schade opgelopen dat de MGD hem een loopverbod had opgelegd om
onomkeerbare schade te voorkomen.
Op de laatste dag werden we op Charlemagne welkom geheten en gefeliciteerd door collega’s Joep Reijnen, Rob Tritsch en
Hans Garrels. Na het ceremonieel uitreiken van de medailles
en jaarcijfers, konden we snel aansluiten bij een aantal buitenlandse detachementen om aan onze laatste kilometers te
beginnen. De Via Gladiola is een ongelooflijke ervaring. Hoe
vaak je de Vierdaagse ook gelopen hebt en hoe zeer je voeten
ook doen, die laatste 5 kilometers loop je letterlijk op wolken.
Na de finish op de wedren naar de bussen en terug op Heumensoord inpakken en schoonmaken. Om 17.00 uur kregen
we toestemming om te vertrekken van onze LSO-groep en
ging ieder zijns weegs.
Geweldig
Terugkijkend mag ik concluderen dat het een geweldige Vierdaagse was. De sfeer binnen de groep was prima en de onvermijdelijke irritaties zijn tot een minimum beperkt gebleven. Ik
kijk dan ook al uit naar de Vierdaagse 2012 die van 17 tot en
met 20 juli zal worden gelopen. Een verzorger hebben we al:
Ben Hendrikx, met 11 keer zelf een ervaren loper, heeft zich
al beschikbaar gemeld.

Oude rotten...

Alle foto’s zijn te zien op www.mijnalbum.nl,
klik op ‘Openbare Albums’ en zoek op ‘NRFK’.
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