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heeft ervoor gekozen  veel aandacht te  besteden aan actuele, praktische

plaatsen door reservisten, in the rear with the gear of aan de frontlijn.
Operaties. Hierbij zijn veel reservisten betrokken en met het einde van
de grote buitenlandse missies is   dit een belangrijke   pijler onder het
bestaansrecht van Defensie. Daarmee voorziet de Reserve Officier in de
visie van de redactie in een behoefte. Maar: meten is weten. Daarom
gaan we in kaart brengen hoeveel KVNRO leden daadwerkelijk actief
reservist zijn. De meningen lopen hierover namelijk uiteen. Mocht de
fractie actieven relatief laag zijn, dan is dat merkwaardig omdat er meer
actieve reservisten dan KVNRO- leden zijn. Er zou dan sprake zijn van
een enorm wervingspotentieel, om het positief te benaderen. De vereniging en daarmee ook de Reserve Officier zijn er evenwel wel degelijk
ook voor de niet (meer) actieve reserve-officieren. In de redactie is deze
groep nog niet vertegenwoordigd, maar we gaan ons wel in deze groep
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verdiepen. We gaan er vooralsnog overigens vanuit, dat  de postactieven   evenzeer belangstelling hebben voor recente ontwikkelingen op
het gebied van commandovoering, opleiding en training, nationale en
expeditionaire operaties en het brede palet van onderwerpen dat in de
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FRONTFILL, BACKFILL
Serieuze inzetmogelijkheden voor reservisten
Op de Utrechtse Kormhoutkazerne zwaait elnt Kees van Overveld de scepter over de sectie Front- en Backfill. De sectie maakt
formeel deel uit van de Afdeling Reservistenaangelegenheden (ARA) van het Commando Landstrijdkrachten en brengt als een
heuse marketmaker vraag en aanbod van reservisteninzet bij elkaar. Veel reservisten zijn nog altijd onbekend met de mogelijkheden van de op maat gesneden inzetopties die deze afdeling kan faciliteren.
Frontfill
Van frontfill is sprake indien een ‘beroeps` uitzendfunctie ingevuld wordt door een reservist. De sectie beschikt over een
bestand van voor frontfilltaken beschikbaar reservepersoneel.
Voor opname in het bestand is formele toestemming van de
organieke commandant nodig. De reservist levert militair en
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civiel CV aan en de afdeling gaat vervolgens op zoek naar bij
het profiel passende uitzendjobs.
Behoeftestelling
De behoeftestelling vindt plaats door de sectie G1 van OG
CLAS. De Sectie Front- en Backfill is tevens aanwezig tijdens

het Rolling Manning Conference Overleg (ROMACO). Tijdens
dit overleg worden de nog te vullen functies bekend gesteld.
Door met regelmaat contact te onderhouden met de sectie G1
kunnen reservisten worden ingezet op frontfillfuncties. In het
voortraject zal worden bezien of frontfillfuncties voor langere
tijd kunnen worden toegewezen aan reservisten. Hierdoor
kan een adequate planning voor additioneel op te leiden en
uit te zenden reservisten plaatsvinden. Tevens kunnen CLASeenheden terugvallen op de Sectie Front- en Backfill wanneer
zij niet in staat zijn een toegewezen functie te vullen.
Zoekslag
Het zoeken naar een geschikte reservist start in principe door
het raadplegen van het bestand. Wanneer het specialisten
functies (Reservisten Specifieke Deskundigheid) betreft zal
tevens door de Sectie Front- en Backfill contact worden opgenomen met het CIMIC-bataljon. Ook kan er in voorkomend
geval actief gezocht worden naar een geschikte kandidaat.
De sectie wendt zich dan tot  de eenheden waar reservisten
geplaatst zijn. Het hoofd Sectie Front- en Backfill informeert
de reservist over de functie, de uitzendduur en de tijd die benodigd is voor het voorbereidingstraject. Na overleg met het
thuisfront en de werkgever neemt de reservist contact op met
de Sectie. Indien de reservist akkoord gaat met de uitzending
vraagt hij toestemming aan zijn organieke commandant.

van de duur van de backfillperiode. De ingebouwde “afkickperiode” moet ook voorkomen dat er sluipend sprake wordt
van een de facto vast dienstverband met alle ongewenste juridische consequenties van dien. De reservist wordt conform
afspraak opgeroepen in werkelijke dienst. Het werkrooster
dient als basis voor de uitbetaling van het salaris.
Incidentele inzet
Tenslotte is er nog de incidentele inzet waarvan sprake is indien een reservist ingezet wordt voor werkzaamheden niet
behorende bij zijn organieke arbeidsplaats (bijvoorbeeld projecten, echter niet zijnde FF/BF). Een behoeftestelling heeft
altijd een specifieke reden! Het betreft ook nooit een ondersteuning van de organieke werkzaamheden. Om een zo goed
mogelijke zoekslag te kunnen uitvoeren dient de behoeftestelling duidelijk voorzien te zijn van gevraagde competenties,
het denk en werkniveau, de juiste security clearance (VOB),
en de mogelijke duur van de ondersteuning. Door tussenkomst van de chef-staf bij de brigades en bij STAFCLAS door
de afdelingshoofden, kan een behoeftestelling geaccordeerd
en ingediend worden.

Eisen
De reservist wordt gewezen op zijn verplichting om te voldoen aan de eisen conform CDS aanwijzing, de A-700a, opleiding en training voor (vredes)operaties. De reservist dient
hierin ondersteund te worden door de organieke eenheid.
Arbeidsvoorwaarden
De organieke commandant maakt in overleg met de reservist
per mail aan hoofd Sectie Front- en Backfill bekend dat toestemming verleend is voor de uitzending. Vervolgens wordt
door de Sectie Front- en Backfill het ‘P-formulier’ uitzendingen toegezonden aan de reservist. Nadat de reservist het Pformulier heeft teruggezonden aan P-beheer van de Sectie
Front- en Backfill, wordt met dit formulier de reservist aangemeld bij de G1. De G1 informeert de uitzendeenheid of
Bureau Individuele Uitzendingen (BIU) Tevens wordt door de
G1 de organieke commandant van de reservist geïnformeerd.
Het hoofd Sectie Front- en Backfill  maakt een afspraak met
de reservist voor een arbeidsvoorwaardengesprek, waarbij de
partner aanwezig mag zijn. Voorafgaande aan het gesprek
zal door zorg van de Sectie Front- en Backfill een conceptbeschikking frontfill opgemaakt worden om de reservist zo
compleet mogelijk te informeren. In het gesprek komen zaken
als verlof, salaris, rechtspositie en duur van het dienstverband
aan de orde. Hoewel een reservist in de frontfill positie  altijd
wordt gezien als een individuele uitzending is het niettemin
mogelijk dat de reservist wordt geplaatst bij een al gevormde
eenheid en wordt opgewerkt en “uitzendgereed” gesteld bij
deze eenheid.
Backfill
Van backfill is sprake indien van een individueel uitgezonden
militair (een deel van) de taken waargenomen wordt door een
reservist. Ook hiervoor beheert de sectie een bestand waarvoor eveneens toestemming van de organieke commandant
benodigd is.

Groot potentieel nog niet maximaal benut
Vanzelfsprekend is de output van de sectie een functie van het
uitzendvolume. Uit de tabel blijkt dat  in 2010, toen de missie
in Uruzgan op haar hoogtepunt was, ook de front- en backfill piekte. Hoewel veel reservisten de weg hebben gevonden
naar de Kromhoutkazerne is het de mening van dit magazine
dat het matchingspotentieel groot is. Veel eenheden melden
niet alle vacatures en nogal wat  reservisten zijn onvoldoende
op de hoogte van de middelen en mogelijkheden van de Sectie Front- en Backfill. Een aanvraag van een eenheid kan intimiderend werken. Bij een zoektocht naar reserve-personeel
door de luchtmobiele brigade waren de functie-eisen zodanig dat nagenoeg geen enkele reservist eraan kon voldoen.
In zo´n geval zorgt de sectie voor een adequate dispensatie
zodat vraag en aanbod op elkaar afgestemd blijven. Sectiehoofd Overveld meldt ten slotte dat ook over de duur van de
inzet onderhandeld kan worden. Eenheden, met name in het
geval van backfill, hebben het liefst mensen voor een langere
termijn. Voor reservisten is dit vaak eerder een probleem. In
goed overleg blijken in de praktijk ook kortere inzetten mogelijk waardoor er meer on-the-job werkervaringstrajecten
denkbaar zijn dan menigeen voor mogelijk houdt.   

Een backfill functie dient gevolgd te worden door een periode
van rust. De duur van deze periode is twee keer de lengte
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Jos Stierhout,
directeur veiligheidsregio Noord-Holland Noord

DE AANHOUDER WINT
DEFENSIE KAN HEEL VEEL, MAAR HET KOST SOMS VEEL MOEITE
Nationale operaties van defensie spelen zich meestal af in de context van een veiligheidsregio. Hoe kijkt een veiligheidsregio
nu tegen defensie aan? Is het nuttig of wordt het overschat? De RO sprak met de directeur van veiligheidsregio Noord-Holland
Noord, Jos Stierhout. Stierhout is oud-officier van de Koninklijke Marine en kent het wereldje dus ook van binnen.
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Stierhout steekt positief van wal: ‘Defensie heeft heel veel en
als er echt iets aan de hand is, dan kunnen we daar ook gebruik van maken.
Neem bijvoorbeeld de duinbranden die we hier gehad hebben. Het was heel moeilijk om de daders op te sporen en daar
heeft defensie heel veel moeite gedaan om de veiligheidsregio
en de politie te ondersteunen. En dat heeft ook resultaat opgeleverd.’ Er zijn echter ook genoeg punten die voor verbetering
vatbaar zijn te noemen. ‘De gratis capaciteit van de officier
veiligheidsregio is natuurlijk lekker. Maar het is jammer, als
je dan na een maand van de vent zelf moet horen, dat hij op
cursus gaat en dan zie je hem  twee keer drie maanden niet.’
Afstand
De afstand van de veiligheidsregio tot de centrale organisatie
wordt door Stierhout als erg groot ervaren. ‘Het is erg moeilijk
om in contact te komen met iemand waarmee je echt zaken
kunt doen. Over alles dat niet in het ICMS-convenant en de
bijbehorende catalogus staat, kun je eigenlijk geen afspraken
maken.
Dat gaat om kleine en grote dingen. Ik heb een aantal jaren
geleden eens gevraagd of iemand van de defensie eens de
principes van het netcentrisch werken kon uitleggen. Dat is
immers ook wat de minister van ons verlangt in het Besluit
veiligheidsregio’s. Na een jaar wachten lukt zo iets dan met
pijn en moeite.’ Als het om grotere dingen gaat, dan noemt
Stierhout zijn pogingen om de samenwerking te zoeken
met de marinebrandweer in Den Helder. ‘Den Helder heeft
60.000 inwoners, er zijn 30 beroepskrachten bij de civiele
brandweer en 130 beroeps brandweerlieden bij de marine. Ik
zou graag samenwerken, maar ik ben vijf jaar bezig geweest
om een duikploeg te organiseren en met de gaspakken is het
me niet gelukt. Dat doet  de brandweer van Wieringen nu. De
marinebrandweer wordt nu niet heel vaak ingezet en kost wel
veel geld, gemeenschapsgeld.
Het is natuurlijk helder, dat als we zouden samenwerken en
er was tegelijkertijd een scheepsbrand en een brand aan de
wal, dat ieder dan zijn eigen ding gaat doen of worden er prioriteiten gesteld. De huidige commandant van de marinebasis
ziet wel heil in samenwerking op dit gebied en we maken nu
dan ook grote vorderingen. Daar ben ik heel blij mee. Het kan
soms dus jaren duren, maar als er iemand zit die wèl wil dan
lukt het uiteindelijk ook.
Als er ellende is, zijn ze er!
De vraag dringt zich op, of defensie dan buiten de ICMS-afspraken om helemaal niets wil doen als zich grote problemen
voordoen. Stierhout schudt heftig van nee: ‘Natuurlijk wel!
Als er ellende is, dan zijn ze er. Met alles wat er beschikbaar
is en wat je op dat moment nodig hebt. Ik heb er wel een verklaring voor’, aldus Stierhout, ‘Samenwerken met bedrijven
buiten de poort is voor defensie geen primaire competentie.
En dat snap ik ook. De organisatie is ontworpen om zijn eigen
broek op te houden onder alle omstandigheden, als sinds Michiel de Ruijter. Maar wel met de grondhouding: ik help mijn
maatje als het nodig is.’
Ondanks dat Defensie komt helpen als het nodig is, zou
Stierhout liever toch vooraf afspraken maken over de samenwerking. ‘Dan weet je wat je aan elkaar hebt en dan kun je
ook procedures op elkaar afstemmen. Het uitgangspunt in de
rampenbestrijding moet zijn, dat wat je doet in het verlengde

ligt van de basiszorg. Ieder individu doet onder rampomstandigheden hetzelfde als onder normale omstandigheden: een
verpleegkundige legt een verband aan, een brandweerman
spuit water. Je moet elkaars procedures kennen, anders gaat
het direct fout. Dat was hier niet zo, maar  ik heb met de marinebasis in de afgelopen jaren al een aantal goede stappen
kunnen zetten.
Volgens Stierhout zijn er veel mogelijkheden om ook buiten
de rampenbestrijding om met elkaar samen te werken met de
marine. Zo zou de marinevoorlichter van de basis in Den Helder goed in de voorlichterspool van Noord-Holland Noord
kunnen meedraaien. De informatie-uitwisseling wordt beter
en het scheelt capaciteit. Het kan ook stimulerend werken
voor de defensiemensen om buiten de poort veel vaker met
hun vak bezig te zijn. Dat vergroot het vakmanschap alleen
maar. Het veelvuldig optreden buiten de poort kan ook bijdragen aan een positief imago voor defensie.
Reservisten
Over de reservisten die in Noord-Holland Noord actief zijn
is Stierhout heel positief. ‘Ze komen elke week trouw naar de
oefening van het regionaal operationeel team. Ik heb alleen
wel mijn vraagtekens bij de aansturing van het hogere niveau.
Ik had de officier veiligheidsregio heel graag een rol gegeven
in het resourcemanagement bij langdurige inzet.
Daar is defensie heel sterk in. De brandweer niet. Wij denken
bij wijze van spreken na acht uur, als de brandstof op is en
de mensen honger krijgen: kom laten we iets gaan regelen.
Aflossing, bijstand, logistiek, extra aanvullende middelen van
defensie, kortom alles wat een s4 in een bataljon doet, zou ik
graag aan defensie overlaten.  
Zo hebben jullie ook veel verstand van informatiemanagement, dus ik had de reservisten graag ingezet als informatiemanager. Maar jammer genoeg is de stelregel, dat er geen
civiele taken ingevuld mogen worden. Daar zouden we eens
over moeten nadenken. Ook hier is veel te winnen. Maar dat
begint bij het aansturen van de OVR-en vanuit een visie van
het hogere niveau. Wellicht dat hier in de komende periode
meer aandacht voor komt. Zeker nu defensie geen grotere
missies meer in het verschiet heeft, kan de focus weer verschuiven naar andere zaken. Er is nog heel veel te winnen in
de dagdagelijkse samenwerking en in de rampenbestrijding.’
Onder het motto ‘Samen hulpvaardig’ werken in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord regionale brandweer, GHOR, meldkamer, ambulancedienst en veiligheidsbureau eendrachtig samen. De regio bestaat uit 21
gemeenten. Het verzorgingsgebied telt 642.000 inwoners. De burgemeester van Alkmaar (94.000 inwoners)
is de voorzitter van de veiligheidsregio. De brandweer
is in Noord-Holland Noord nog niet geregionaliseerd.
De regionale brandweer, onderdeel van de veiligheidsregio, is de koepel boven de 21 gemeentelijke brandweerkorpsen in Noord-Holland Noord. Bij brand of een
ander incident waarvoor brandweer nodig is, zal het
lokale brandweerkorps van de desbetreffende gemeente uitrukken. De regionale brandweer zorgt ervoor dat
lokale brandweerkorpsen hun werk goed kunnen doen
en biedt ondersteuning bij grootschalige of speciale incidenten.
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NATOPS OP ÉÉN!

Door: maj (R) Chris van Duuren
Het natops domein staat civiel gezien aan de vooravond van
grote veranderingen. Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten wil op korte termijn één nationale politie, één landelijke meldkamerorganisatie, en één coördinator voor nationale
veiligheid, de nationaal coördinator terrorismebestrijding en
veiligheid (NCTV). Dit levert een keten op waarbij de burger belt met één alarmnummer (112) en zo eindigt bij één
meldkamerorganisatie die de hulpvraag in één landelijk gemeenschappelijk meldkamersysteem (GMS) registreert en van
daaruit in één keer bij de betrokken diensten uitzet die zo in
één joint effort de uitdaging te lijf gaan.

len tijde kan rekenen en dat is: Defensie. Defensie kent één
CDS met één hoofd natops en in elke manoeuvrebrigade één
regionaal militair commandant met één bureau natops met
aan de civiele zijde één BOT-officier veiligheidsregio en één
reserve-officier beleidsteam (OBT) in elke veiligheidsregio.
Verder één sectie defensie in het LOCC en één operationeel
ondersteuningscommando land dat één stafdetachement nationale operaties (SDNO) kent, met als taak om bij de echt
grote en/of langdurige toestanden één civiele landelijke operationele staf (LOS) van één totaalpakket aan ondersteunende
diensten voorziet.

Betreft het een gebeurtenis met betekenis voor meer dan één
veiligheidsregio dan is sinds kort het vraagstuk (weer) actueel
van éénhoofdige leiding, voor zover dat in het Nederlandse
civiele systeem van crisisbeheersing mogelijk is want dat kenmerkt zich door één departement, één minister voor elk maatschappelijk belang, zonder dat één van hen als ware hij als
een Nederlandse equivalent van Kim Jung-Un over het geheel
de baas is, of althans: zich zo naar buiten toe presenteert.

Defensie en civiel hebben overigens veel gemeen. Samen
hebben zij één gemeenschappelijk doel: het waarborgen van
de veiligheid van Nederland en de Nederlandse burger, en
één gemeenschappelijke  toekomst met daarin één gezamenlijke uitdaging: bezuinigen en ondertussen ‘gewoon’ blijven
presteren.

Voor zulke gebeurtenissen is er in de organisatie van de NCTV
één landelijk operationeel coördinatiecentrum (LOCC) één
nationaal crisiscentrum (NCC) en één nationaal voorlichtingscentrum (NVC). Voor het C2S van het joint optreden is
er aan het landelijke gemeenschappelijke meldkamersysteem
één landelijk crisismanagement systeem (LCMS) voor alle veiligheidsregio’s aangekoppeld dat door één beheersorganisatie ‘in de lucht’ gehouden wordt en komt er nog dit jaar één
informatieknooppunt systeem dat op dat gebied het de departementale coördinatiecentra crisisbeheersing (DCC’s) aan
elkaar en aan het regioniveau vastknoopt. Ook is er één landelijk communicatiesysteem (C2000) waarin ruim één miljard
euro geïnvesteerd is. En nu we het over geld hebben: er is ook
één fonds nationale inzet krijgsmacht (FNIK) waarmee door
betrokken partijen het natops optreden van de krijgsmacht in
één keer op rijksniveau financieel vlotgetrokken wordt.
In het woud van crisispartners is er natuurlijk maar één die
echt opvalt en het onderscheid maakt, waarop ‘civiel’ te al-
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Met de crisis als kans in mijn lijfspreuk laat ik mijn geest de
vrije loop wat leidt tot één grote vraag:
Zou het kunnen zijn dat die toekomst leidt tot één defensie
natops organisatie waarbij de bovenregionaal georienteerde
liaisonnetwerken van de SDNO, de regionaal georiënteerde
OVR’s en OBT’s, en één defensiebreed joint actiecentrum
natops samen met de sectie defensie van het LOCC en defensie-vertegenwoordigingen elders op rijksniveau als één organisatie optreden die vanuit één focal point als één organisatie
al het nationale optreden aanstuurt? Van elfstedentocht tot natuurbrand, van advanced search tot ASIC, en van grootschalige evacuatie tot het onder omstandigheden van noodtoestand
voeren van militair bestuur?
Zéér onwaarschijnlijk maar ondanks dat is één ding zeker:
civiel alsook militair gaan er grote dingen gebeuren en het
is zaak met elkaar maar ook defensie-intern out of the box te
verkennen of de crisis ook een kans is die ook tot verbeteringen kan leiden en tegelijk naar de burger toe aan onze ‘publieke tribune’ te blijven werken, met andere woorden: voor
de burger in zijn onmiddelijke omgeving: natops op één.

INTERNATIONALE MILITAIRE PERS – RODE STER
DE SCHADUW VAN QATAR
Door: Alexander Frolov
Iedereen die aandachtig de gebeurtenissen in het Midden Oosten volgt, merkt onwillekeurig dat daar altijd op een of andere
manier de schaduw van het kleine, schatrijke, Arabische emiraat Qatar achter opdoemt.
Qatar stuurde militairen naar Libië om het bewind van kolonel
Qadhafi omver te werpen. Zij ontketenden een ware propagandaoorlog en gaven militaire en financiële steun aan de opstandelingen. Op dit moment is Qatar actief als een van de poppenspelers van de Syrische oppositie. In februari verspreidde
het  persbureau van Qatar een communiqué over de aanwezigheid van hun special forces, die zich samen met de Britten in
de Syrische stad Homs bevonden en daar samenwerken met
de oproerkraaiers. De Qatarese troepen nemen niet deel aan
gevechten met het Syrische leger, maar zij geven wel adviezen
en helpen met het tot stand brengen van de verbindingslijnen
van de gewapende formaties van de oppositie met hun bases
in Turkije. En hier komt natuurlijk de vraag op, waarom Qatar
plotseling deze positie inneemt? Het is duidelijk, dat daarvoor
meerdere redenen te onderkennen zijn.
Libië
Neem bijvoorbeeld Libië, dat de inkomsten uit zijn grote olierijkdommen royaal besteedde aan zijn buitenlandpolitiek. Experts zeggen, dat Qatar de laatste tijd steeds meer middelen in
zijn buitenlandpolitiek investeert. Daarmee ondersteunt Qatar
in verschillende landen, in het bijzonder Afrikaanse, diverse
stromingen islamisten. Op dat terrein is Qatar in aanvaring gekomen met de Jamahiriyya, als hoofdsponsor van een serie Afrikaanse landen, regimes en politieke structuren.
Jamahiriyya is een door Moammar al-Qadhafi, voormalig
dictator van Libië, bedachte term. Het betekent “de heerschappij van de massa”. Oftewel: het volk heeft de macht.
Libië heette officieel: Grote Libisch-Arabische Socialistische
Volksjamahiriyah. Dat betekent dat Libië dus een land zou
zijn dat socialistisch is en waar de mensen dus de meeste
macht hebben. In de praktijk was Libië onder Qadhafi een
dictatuur waarbij alleen familieleden en mensen van zijn
eigen stam de belangrijke banen kregen. (Bron: wikipedia)
Qatar had belang bij de eliminatie van de Libische kolonel.
Daarom zijn de huidige Libische leiders veel verschuldigd aan
Qatar. Zij zijn geen concurrenten voor Qatar, omdat ze geïsoleerd zijn en hun ideologie ongestructureerd is. Daar staat
tegenover, dat Qatar de Libische leiders wel gebruikt om de
olievoorraden van het land te exploiteren.
Syrië
Het belang van de inmenging van Qatar in Syrië moet gezien
worden tegen de achtergrond van de zich ontwikkelende rivaliteit tussen Saudi Arabië en Iran. Qatar wil het Saudische
koninkrijk helpen door het Syrische regime, dat meer geneigd
is tot samenwerken met Teheran, dan met Riad te neutraliseren.
In November 2011 drongen Riad en Doha erop aan, dat het
Syrische lidmaatschap van de Arabische Liga opgeschort zou
worden. Daartoe werd (mogelijk financiële) druk uitgeoefend
op Algerije en Palestina. Qatar zat de commissie van de Liga
voor, die zich met de internationale bemiddeling in het conflict

in Syrië bezighield. Zij vulde het voorzitterschap in door Bashar
Assad onder druk te zetten, met allerlei initiatieven, waarvan
vooraf duidelijk was, dat ze voor Damascus onacceptabel waren. In het ontwerp voor de resolutie van de Veiligheidsraad,
die Rusland en China half februari niet steunden, is eveneens
de hand van Qatar zichtbaar.
Strategische keuze
Qatar heeft voor zichzelf een belangrijke strategische keuze gemaakt. Zoals Groot Brittanië dicht tegen de VS  is aangekropen
en een angelsaksische as gestalte heeft gegeven, zo is Qatar
dicht tegen Saudi-Arabië aangekropen en heeft zo een salafistische as gecreëerd.De bevolkingen van Saudi Arabie en Qatar vertonen in hun etnische en religieuze samenstelling sterke
overeenkomsten, wat voorwaardelijk is voor een dergelijke
vorm van samenwerking. Qatar heeft zich net als de Saudi’s
een betrouwbare partner van Washington betoond. De Amerikanen konden in 2003 hun militaire acties in Irak vanuit Qatar
coördineren en nu hun militair ingrijpen in Iran voorbereiden.
Van alle landen in de Golfregio experimenteert Qatar het meest
. Het neemt in een hoger tempo dan Saudi Arabie, internationale, waaronder westerse verworvenheden en past ze aan de
eisen van de Islam aan. Qatar maakt daarbij heel flexibel gebruik van drie middelen: politieke activiteit, financiën en  propaganda. Qatar heeft bijvoorbeeld Al Jazeera ontwikkeld met
de ervaring van westerse televisiemaatschappijen.
Arabische lente?
Kan de Arabische Lente ook naar Qatar overslaan? De leiders
van het land geven te verstaan van niet. Tegenwoordig heeft
Qatar niet alleen de hoogste levenstandaard van de Arabische
landen, maar van de hele wereld. Maar als men de structuur
van de bevolking bekijkt,dan blijkt dat die levensstandaard
slechts voor de veertig procent Arabieren is weggelegd. In Qatar leven daarnaast nog mensen van Pakistaanse, Indiase (1820%), Iraanse (10%) en andere (14%) afkomst. De Iraniërs zijn
sjiitische moslims, die recht tegenover de salafistische meerderheid staan, carrièremogelijkheden zijn voor hen uitgesloten. Daarnaast zijn er nog christenen (8,5%) en andere religies
(14%). Al deze mensen hebben werk, maar evengoed kan  dit
mengel, zoals het genoemd wordt, gevaarlijk worden. En de
spelletjes met revolutionairen in de Golfregio ook. De stroom
immigranten is de laatste jaren weliswaar minder geworden,
maar nog altijd is er meer immigratie dan emigratie.
Grote ambities
Qatar betekent ‘land’ in het Arabisch. Dat is een benaming die
duidelijk erg ambitieus is voor het kleine emiraat. Het leiderschap is echter vastbesloten om die  ambitie waar te maken,
door een actieve politiek te voeren in het Nabije Oosten. En
niet alleen daar.
Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Krasnaja Zvezda op 9
februari 2012. Vertaling uit het Russisch door Erik Klaver
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OPERATIES ZIJN OPERATIES
ook op nationaal niveau
Door: A.R. Smit, reserve kolonel der infanterie (hmv)
De Landelijk Operationele Staf en de plaats van Defensie daarin, is het onderwerp van dit artikel. Aan de orde komen de taakstelling, de organisatie en de aansluiting met de omgeving, de positie van het Staf Detachement Nationale operaties (SDNO)
en de planningprocessen van deze complexe omgeving.

Aanleiding
De bestuurlijke Taskforce Management Overstromingen
(TMO, 2006-2009) heeft bij de nationale oefening ‘Waterproef’ voor het eerst de ICMS3-capaciteit ‘Staf Grootschalige
Evacuatie (SGE)’ ingezet voor de mogelijke evacuatie van het
kustgebied of delen van het rivierengebied. Deze militaire staf
werd als experimentele, Landelijke Operationele Staf bij het
LOCC ingezet onder leiding van de ‘begeleidingscommissie
van het LOCC’, onder civiele leiding dus. Daar is veel van
geleerd; geen andere partij had deze coördinatie tot stand
kunnen brengen. Er is namelijk geen werkend voorbeeld. De
TMO heeft aanbevolen deze staf te formaliseren. In de Nationale capaciteitenanalyse 2008 werd ook vastgesteld dat een
dergelijke capaciteit nodig is. Het kabinet heeft vervolgens in
april 2010 besloten tot de oprichting van de LOS.

De Wet Veiligheidsregio’s1 heeft de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen(GHOR), de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing onder één regionaal
bestuur: de veiligheidsregio, gebracht. Er is nu sprake van verlengd lokaal bestuur in 25 veiligheidsregio’s waarbij bovengemeentelijke vraagstukken ook bovengemeentelijk worden
aangestuurd. Brandweer, Politie, GHOR, gemeenten en zo
nodig Defensie worden gezamenlijk (multidisciplinair) aangestuurd als dat nodig is.
De politie wordt gereorganiseerd tot een landelijke politie met
10 regio’s. Dat proces is nog gaande maar het tast de werkwijze voor de veiligheidsregio’s niet aan. Het regionale niveau
is nu het niveau waarop de rampen en crisisbestrijding plaatsvindt. Dat is in het overgrote deel van de incidenten ook voldoende. Als de nationale veiligheid aan de orde is en de effecten bovenregionaal zijn, komt de nationale crisisbeheersing in
beeld met onder meer het Landelijk Operationeel Coördinatie
Centrum (LOCC). Dat draagt zorg voor de landelijke coördinatie van de operationele bijstand tijdens rampen, calamiteiten en grootschalige evenementen. Het LOCC is echter voor
echt grote nationale ‘incidenten’ niet voldoende toegerust in
aantallen mensen en capaciteiten

Taakstelling
De LOS wordt ‘zo nodig’ geactiveerd door de voorzitter van
de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCB)4 ; het is
dus een soort ‘mobilisabele’ staf. De taakstelling is vastgelegd
in artikel 2 en 3 van het instellingsbesluit:
Artikel 2
De Landelijke Operationele Staf heeft tot taak het leveren
van operationeel advies ter zake van de beschikbaarheid van
mensen en middelen ten behoeve van nationale rampenbestrijding en crisisbeheersing in het kader van openbare orde.
Dit advies is mede gebaseerd op operationele uitvoerbaarheid
en consequenties, en verloopt alleen via de nationale crisisbesluitvormingsstructuur.

Daarom heeft ook op dat niveau een wijziging plaatsgevonden. In april 2010 heeft het kabinet besloten tot de instelling
van de Landelijk Operationele Staf (LOS2) waarmee het LOCC
opgeschaald kan worden. Het is vergelijkbaar met een mobilisabele staf.

Artikel 3
De Landelijke Operationele Staf draagt zorg voor de communicatie over en de afstemming van de in de nationale crisisbesluitvormingsstructuur, genomen besluiten richting de operationele diensten.”
Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn in wetten, ministeriële besluiten en uitvoeringsorganisaties vastgelegd. Ministeries (de sectoren) hebben en houden een eigen
verantwoordelijkheid en bevoegdheid. ‘Onder bevelstellingen’
zijn dus niet zomaar aan de orde. Zo is bronbestrijding (de directe bestrijding van het probleem zoals een brand) normaal
geen taak van de LOS. De Regio’s zijn zelf verantwoordelijk
voor de multidisciplinaire coördinatie, in het militaire jargon
‘het niveau van de verbonden wapens’. De LOS richt zich op
bovenregionale, landelijke effecten van de crisis, op de maatschappelijke ontwrichting (openbare orde en veiligheid) en
organiseert de integrale aanpak in een advies aan de Interde-

Itteren en Borgharen
1
2

3
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WVR Wet Veiligheidsregio ingegaan oktober 2010.
Staatscourant 29 december 2010: Besluit van de Minister van Veiligheid
en Justitie van 7 december 2010, nr. 2010-0000845869, tot instelling van
een Landelijke Operationele Staf
ICMS: Intensivering Civiel Militaire Samenwerking

4

5
6

De MCCB staat o.l.v. de Minister van Veiligheid en Justitie of van de Minister President
De ICCB staat o.l.v. de Directeur Generaal Veiligheid en Justitie (dgVenJ)
Het NCC heeft als taak de bestuurlijke beslissingsvoorbereiding en integratie van
operationele en communicatie aspecten

partementale Commissie Crisis Beheersing (ICCB)5/MCCB, via
het Nationaal Crisis Centrum (NCC)6. Dat advies zal ook een
paragraaf bevatten over de gewenste organisatie van de uitvoering waarmee per situatie het coördinatie mechanisme wordt
ingesteld. Dit is ook de strekking van artikel 3, voor zover het
de communicatie over de genomen besluiten betreft.
Organisatie
De LOS is een opgeschaald LOCC. Het LOCC organiseert de
bijstandcoördinatie, levert het landelijk operationeel beeld
en operationeel advies bij de meeste incidenten. Het is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de infrastructuur en het
kunnen functioneren van de LOS.
De LOS bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, leden (vertegenwoordigers politie, brandweer, GHOR en Defensie) en
een Chef Staf (tevens hoofd LOCC). De LOS denkt strategische
en/of operationeel en is verantwoordelijk voor het advies en
de eventuele uitvoering. De LOS-leden zijn portefeuillehouder van de sectie die past bij hun achtergrond. De LOS wordt
ondersteund door vier secties (Planning en Advies, P&A of
‘plans’, Operaties en Bijstandcoördinatie, O&B of ‘current’,
Informatie, INFO of ‘inlichtingen’, en Facilitering en Ondersteuning, F&O) waarbij het personeel van het LOCC (ongeveer 20 FTE) is aangevuld met militair personeel van het Stafdetachement Nationale Operaties (SDNO, minimaal 40 FTE).
In de werkprocessen wordt zodoende dagelijkse ervaring en
systematiek gekoppeld.
Het onderscheid tussen inlichtingen en expertise (F&O) is zinvol. Beide spelen een belangrijke rol zowel in de planvorming
als in de uitvoering. Inlichtingen gaat over de feiten (de maatschappelijke en openbare orde effecten) die zich in het land
voordoen en de interpretatie daarvan. Expertise gaat over de
specifieke materiekennis van de sectoren en het netwerk dat
daarbij hoort. Daarbij spelen ook reservisten in bovenregionale liaisongroepen een rol.
De secties worden aangestuurd door het Management Team
(MT): hoofd LOCC/Chef Staf en de sectiehoofden van het
LOCC. De plaatsvervangers zijn militairen. In het schema zijn
de blauwe vakjes LOCC; de groene vakjes SDNO en de overige vakjes de andere, mogelijk betrokken crisispartijen. De
LOS-staf bestaat minstens uit de kernbezetting en het SDNO.
De exacte samenstelling hangt af van de situatie.

SDNO
Het SDNO is een vorm van Militaire Bijstand in het kader
van ICMS. Het wordt afhankelijk van de situatie geactiveerd
via de normale aanvraagprocedure. Het is flexibel van samenstelling. Het SDNO levert stafcapaciteit en het operationele
planningproces. Zodoende wordt aangesloten bij de al ontwikkelde competenties van de SDNO-staffunctionarissen. Het
SDNO is in staat 24/7 te functioneren in ploegendienst en bestaat uit staffunctionarissen van CLAS, OOCL en de brigades.
Commandant SDNO is tevens het militaire lid van de LOS.
De LOS of het SDNO heeft normaal geen militaire eenheden
onder bevel. De staf doet wel voorstellen voor de eventuele
inzet van militaire capaciteiten van Defensie, die na besluitvorming door de MCCB worden geëffectueerd. Normaal gesproken komen deze capaciteiten beschikbaar voor de regio’s
of andere operationele uitvoeringsorganisaties. In het geval de
LOS zelf operaties uitvoert, kunnen daar mogelijk ook eenheden aan worden toegewezen.
Inzet
De Strategie Nationale Veiligheid   kent een werkwijze met
een dreigingsanalyse gevolgd door scenario analyse en de
nationale risicobeoordeling. Daaruit vloeit de behoefte voort
aan bepaalde capaciteiten. Een van de capaciteiten is de LOS.
De scenarioanalyse bevat ook een opsomming van de mogelijke effecten op de vitale sectoren. Deze analyse is de belangrijkste basis voor de voorbereiding door het LOCC. De risicobeoordeling geeft samen met de risicoanalyse een beeld van
de situaties waarin de LOS geactiveerd zou kunnen worden.
De criteria daarvoor zijn: nationale impact, complexiteit en
langere duur van het scenario. De Pandemie (zeer waarschijnlijk) en de grootschalige overstroming (weinig waarschijnlijk)
zijn hiervan voorbeelden. Crises die waarschijnlijk binnen
korte tijd zijn opgelost, zullen niet gemakkelijk LOS waardig
zijn.
Voor het werk bij de inzet van de LOS is deze analyse het vertrekpunt. De scenarioanalyse levert de potentiële effecten en
betrokken partijen die in de planvorming betrokken worden.
Bij de operationele planning wordt hierop voortgeborduurd.
Processen
De organisatie van de LOS is gebaseerd op de procesbenadering, naar het voorbeeld van de politiebenadering en het
stafconcept van Defensie. De secties zijn ingedeeld op basis
van die processen. Het is in feite een netwerkorganisatie die
voorwaardenscheppend is voor alle betrokken partijen.
De operationele processen zijn ‘planning & advies’ , ‘operaties & bijstandscoördinatie’ en. het ‘inlichtingenproces’. Het
‘facilitering en ondersteuningproces’ doorsnijdt deze primaire processen en zijn essentieel voor de beeldvorming van de
LOS. Zij krijgen vorm binnen het ‘operationeel raamwerk’,
dat de operationele coördinatie omvat. Dit komt overeen met
het ‘missie ontwerp’ in het operationeel planning proces. Zoals uit de figuur blijkt omvat dit de fasering en de ruimtelijke
indeling in termen van partijen. Het omvat meerdere operatielijnen, waarbij het eigenaarschap heel verschillend is. De
Regio’s zijn volledig verantwoordelijk in hun gebied. Hun
optreden kent focuspunten, capaciteitsbehoeften en beslissende stappen.
Binnen de operatielijn bijstandscoördinatie moet worden
voorzien in de vraag naar bijstand, de prioritering, de inzet
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en (her)verdeling, het opnemen van vrijkomende mensen en
middelen en de aflossing daarvan. Daarbij moeten de leverende partijen hun eigen taken ook kunnen blijven uitvoeren.
LOS-operaties zijn niet vanzelfsprekend maar zullen vooral
ondersteunende en logistieke operaties omvatten zoals:
• Grote of kleine evacuatie bovenregionaal met opvang op
afstand (makelaarsfunctie),
• Nationale verkeersregeling met het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) en het Korps Landelijke Politiediensten
(KLPD),
• Logistieke operaties zoals specifieke distributieprocessen,
• Ruimtelijke en object bewaking en beveiliging,
• Redding en berging op bovenregionaal niveau,
• Uirollen en onderhouden verbindingssystemen,
• Versterking en aanvulling van regionale capaciteiten door
bijstand.
Departementale sectoren en vooral hun uitvoeringsorganisatie zijn nationaal en regionaal verantwoordelijk voor hun deel
van het probleemgebied. Maatschappelijke ontwrichting gaat
over de directe effecten van de dreiging of de crisis op de
maatschappij en de afgeleide effecten op de openbare orde
en veiligheid.
Ieder van deze operatielijnen heeft een eigen operationele besturing. Het is essentieel de inhoud van deze lijnen te kennen,
zowel vanuit het oogpunt van ‘gebied van verantwoordelijkheid’ als vanuit het ‘gebied van belangstelling’. Ze beïnvloeden elkaar onherroepelijk.
Er zijn aansluitpunten, afstempunten en essentiële momenten
waarop iets moet stoppen of juist in gang moet worden gezet.
Alleen al het in beeld brengen van deze momenten is een
sleutelfunctie van de LOS. Daarvoor is informatie nodig, het
zogenaamde ‘Landelijk Operationele Beeld’. Deze informatie
komt niet zomaar ter beschikking. Daarvoor is een vertrouwensbasis en natuurlijk gezag nodig. Netcentrisch werken als
werkhouding is hiervoor een bepalende voorwaarde.
Op basis hiervan kan een landelijk operationeel advies worden opgesteld. Dit is bron voor de ontwikkeling van handelingsperspectieven en operatieconcepten. Deze worden dan
als advies voorgelegd aan het nationale niveau.
Verschillende culturen
De Nationale planvorming is gaandeweg meer gebaseerd op
militaire leest . Is het zinvol dit verder uit te bouwen? Vanuit
de logica ligt het voor de hand, Voor acceptatie en draagvlak

Oefening Waterproef
ligt dat wat minder eenvoudig. De integratie van civiele en
militaire componenten is niet vanzelfsprekend en het gaat niet
vanzelf. Onbekend maakt onbemind.
Bij uitzendingen wordt samengewerkt met veel andere organisaties. In nationale operaties op grote schaal is deze ervaring nog beperkt. Civiele partners kunnen wat leren van de
ervaringen bij Defensie. Defensie op zijn beurt kan veel leren
van de samenwerking met de andere crisispartners. De veiligheidsregio’s en de operationele uitvoeringsorganisaties zijn
zelfstandig en zullen die zelfstandigheid claimen.
Toch is snel en effectief werken essentieel. Het ‘plat organiseren’ door te concentreren op taken verantwoordelijkheden
en bevoegdheden, is niet de oplossing. Stel het probleem
centraal. Nederlands spreken hebben we gemeen, maar het
bestuurlijke taalgebruik is anders dan het operationele. Het
jargon en de oriëntatie van de partners is zeer verschillend.
‘Elkaar niet verstaan’ en dus irritatie of zelfs foutieve interpretatie zijn het gevolg. De hulpdiensten zijn gericht op reactieve
respons, Defensie is gewend planmatig te werken. In deze zin
is het belangrijk dat alle partijen ‘meertalig’ gaan worden.
Om dat te bereiken en om snel effectief te kunnen zijn onder
crisisomstandigheden, is vertrouwen, voorbereiding en oefening essentieel. Daarvoor is dan ook een opleiding en oefenprogramma in ontwikkeling.
Kolonel Smit is Commandant Nationale Liaisongroep Oppervlaktewater & Transport / Commandant inzet SDNO

GEZOCHT:
REDACTEUREN, CORRESPONDENTEN, FOTOGRAFEN VOOR DE RESERVE OFFICIER
DTP OPMAAKADVISEUR (niet commercieel)
Informatie en aanmelden via redactie@kvnro.nl
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ALGEMENE VERGADERING IN EEN FEESTELIJK DEN HAAG
De Algemene Vergadering zal worden gehouden op zaterdag 12 mei 2012 in de Prinses Juliana Kazerne, Thérèse Schwartzestraat 15, 2597 XK, waar ook het 100 jarig bestaan van de afdeling Den Haag gevierd zal worden.
Het programma voor die dag is als volgt samengesteld:
Ochtendprogramma
10.00 uur
Ontvangst leden en partners
10.30 uur
Aanvang Algemene Vergadering
(besloten)
Aanvang ochtenddeel partnerprogramma
12.30 uur
Einde ochtendprogramma
Middagprogramma
12.45 uur
Aanvang middagprogramma met lopende
lunch
14.00 uur
Aanvang lezingencyclus + discussie
(openbaar)
Aanvang middagdeel partnerprogramma
14.45 uur
Thee pauze
15.15 uur
Voortzetting lezingen + discussie
16.00 uur
Einde lezingen
16.30 uur
Borrel
17.30 uur
Einde middagprogramma
Avondprogramma
17.45 uur
Gelegenheid voor opfrissen en eventueel
omkleden voor avondprogramma
18.00 uur
Aanvang avondprogramma
18.15 uur
Foto’s buiten of binnen op de trap
18.30 uur
Aanvang diner met achtergrondmuziek
van het Saxofoonkwintet KMAR
21.30 uur
Einde
Tenue:
overdag: DT/Tenue de ville/informeel;
’s avonds: DT/Tenue de ville/gekleed
Voor het ochtendprogramma worden geen kosten gerekend.
Voor het middag programma, incl. lunch en borrel, bedragen
de kosten € 25,- per persoon. Voor het gehele programma,
incl. het middag en avondprogramma, bedragen de kosten €
55,- per persoon.
U kunt u met uw partner voor 25 april opgeven per e-mail
naar KVNRO.ALV2012@gmail.com   of met de antwoordstrook in deze uitgave van De Reserve Officier.  
Per e-mail wordt u verzocht expliciet aan te geven:
1. Naam afzender en indien van toepassing naam partner
2. Deelname aan:
• ochtendprogramma
• ochtend en middag programma
(kosten € 25,- per persoon)
• gehele programma (kosten € 55,- per persoon)
• ochtenddeel partnerprogramma
• middagdeel partnerprogramma
• dieetwensen (kan ook separaat, uiterlijk tot 4 mei)
3. Het totaalbedrag dat u voor 25 april overmaakt op rekeningnummer  51 93 58  t.n.v. KVNRO Afd. ’s Gravenhage
te Alphen a/d Rijn

De Prinses Juliana Kazerne                      
Het complex, dat sinds 1948 de Prinses Juliana Kazerne heet,
werd tijdens de tweede wereldoorlog door de Duitsers gebouwd, om dienst te doen als Polizeikaserne. Architect was
Karl Gonser (1902-1979). Het doet denken aan een vesting
met bastionvormige hoekgebouwen en kleine ramen. Om het
gebouw loopt een gracht. Aan de oostkant werden drie bunkers gemaakt en een werkplaats voor het afmonteren van V1en V2-raketten.
De locatie was voor de Duitsers zeer praktisch, op het naastgelegen landgoed Oosterbeek stond een filmstudio die ze in
beslag hadden genomen en waar de Duitse filmmaatschappij
U.F.A. propagandafilms maakte.
Na de bevrijding was de kazerne van de landmacht, die er van
1948 - 2005 haar hoofdkwartier had.
In het najaar van 2005 werd besloten veel onderdelen van
de krijgsmacht buiten de Haagse regio te vestigen. De Julianakazerne kreeg toen een deel van de bestuursstaf van het
Ministerie van Defensie onder haar dak.
Routebeschrijving auto
Komende vanuit richting Amsterdam (A4), Utrecht (A12) en
Rotterdam (A13)
De borden Den Haag volgen.
Bij het Prins Clausplein richting Voorburg/Den Haag (Utrechtsebaan) aanhouden.
Aan het einde van de Utrechtsebaan gaat u rechtsaf de Benoordenhoutseweg op.
Bij de verkeerslichten gaat u linksaf (Van Alkemadelaan).
Ga na 400 meter bij de verkeerslichten rechtsaf de Wassenaarseweg op.
Volg deze weg en na 600 m arriveert u op de Thérèse Schwartzestraat
U kunt rechts van de Prinses Juliana Kazerne parkeren.
Routebeschrijving openbaar vervoer
Vanaf Den Haag CS:
Of u neemt de trap naar het busplatform. Bus 90 (richting
Haarlem) Bij halte Laan van Clingendael(Zuid) uitstappen.
Loop de Laan van Clingendael in neem de 2e zijstraat rechts,
Breitnerlaan, tot einde. Na 5 minuten lopen ben u gearriveerd.
Of u neemt HTM bus 80 en stapt op het eindpunt uit.
NIEUWE LEDEN
De KVNRO heeft in de afgelopen twee maanden de volgende
nieuwe leden mogen verwelkomen:
Maj. (R) R.V. Valkenburcht, CLSK, INF  
Elt. b.d. J.P. Brandt, CZSK, MARNS
Kap. (R) M. Potjens, CLAS, INF
LTZ2OC b.d. A.M. Valkenburg, CZSK, VBDD
Kap. (R) drs. G.C. van Diermen, CLAS, INF
Maj. b.d. A.M.P.C.J. Schrasser, CLAS, INF
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UITNODIGING – BESCHRIJVINGSBRIEF
Aan de ereleden en leden van de Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reserve Officieren
Algemene Vergadering zaterdag 12 mei 2012

UITNODIGING – BESCHRIJVINGSBRIEF
Het hoofdbestuur heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van de 95e Algemene Vergadering van de
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren, welke wordt gehouden op:
Zaterdag 12 mei 2012
Prinses Julianakazerne
Thérèse Schwartzestraat 15 te ’s-Gravenhage
Aanvangstijd van het huishoudelijk gedeelte van de vergadering is 10.30 uur, ontvangst vanaf 10.00 uur.
Namens het hoofdbestuur,
de algemeen secretaris
J. Droppert
LTZSD 2OC KMR
Tenue:

- DT1 (interservice-staat tenuen, zie DP 20-10.6)
- Tenue de ville

AGENDA 95e ALGEMENE VERGADERING TE ’s-Gravenhage
Huishoudelijk gedeelte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Opening door de Algemeen Voorzitter.
Ingekomen stukken en mededelingen, definitief vaststellen van de agenda.
Notulen van de AV d.d. 29 oktober 2011 te Warnsveld.
Verslag van het hoofdbestuur over 2011.
Financieel verslag 2011.
Rapportage van de commissie (cf. artikel 18 van de
statuten) over het jaar 2011.
Benoeming van de leden van de in punt 6 genoemde
commissie voor het jaar 2012.
Begroting 2012 – bijstelling.
Begroting 2013.
Benoeming leden van de Commissie van Beroep.
Voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement.
Voorstellen uit de afdelingen.
Verenigingsorgaan De Reserve Officier.
Benoemingen hoofdbestuur:
De luitenant-kolonel der artillerie drs. G. Dijk is
statutair aftredend, en herkiesbaar. Het hoofdbestuur
stelt voor te (her)benoemen tot Algemeen Voorzitter de
luitenant-kolonel der artillerie drs. G. Dijk, oud 56 jaar.
De kapitein van het regiment bevoorrading en transporttroepen drs. P.C. Huson is statutair aftredend, op
eigen verzoek niet herkiesbaar gesteld.

15. Organiserende afdeling voor de 96e Algemene Vergadering?
16. Rondvraag.
17. Schorsing.
Openbaar gedeelte:
18.
19.
20.
21.
22.

Heropening door de Algemeen Voorzitter.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Jaarrede van de Algemeen Voorzitter.
Voordracht gastspreker(s).
Sluiting.

EEN JUBILEUM EN EEN JUBILARIS
Door: kap. der Genie (R) b.d. J.G.F. Coolegem
Feestelijke viering van een 50-jarig verbond, in de Van Ghent
kazerne te Rotterdam, op de 11e februari 2012.
Om met de Jubilaris te beginnen, kapitein der Mariniers b.d.
Willem de Wijn herdacht het moment  waarop hij, vijftig jaar
geleden, aantrad als jong sport-instructeur bij de thans eveneens jubilerende S.R.O.R., de Sportclub   Reserve Officieren
Rotterdam. Onder zijn leiding hebben achtereenvolgende leden van de Afdeling Rotterdam zich vanaf de stichtingsdatum,
de 9e februari 1962, toegelegd op lichamelijke conditietraining als onderdeel  van militaire vaardigheden. Een en ander
conform de doelstellingen van onze K.N.V.R.O. zoals die ook
gelden voor de onderdelen krijgsstudie, schietoefeningen, de
TMPT,  excursies enz.  In de beginjaren hadden  de oefeningen
nog een sterk militair tintje. Hindernisbaan, veldloop en fietstochten waren regelmatige kost, maar met het stijgen der jaren
is daar wel wat verandering in gekomen. Toch ontbreekt het de
sporters onder de strakke leiding van De Wijn ook nu nog niet
aan enkele lichtere kwellingen, waaronder het niet nader omschreven knikken en knakken, met een gegarandeerd voelbare
nawerking van ongeveer 24 uur. De oefeningen, wekelijks op
vrijdagavonden, worden als regel  besloten met zaalvoetbal en
een nasigoreng-maaltijd. Ook voor zijn aandeel in het laatste
weet De Wijn bij de leden weer hoge punten te scoren. Nee,
niets negatiefs over hun Willem, of het zou moeten gaan om
zijn ondoorgrondelijke manier van jureren van wedstrijduitslagen, vanuit een soort Oosterse Wijsheid . . .
Ach zij zijn het nu  wel  gewend. In de loop der tijden hebben
zich, bij sportieve evenementen buiten de kazerne, delen van
het thuisfront aangesloten, zodat de groep uitgroeide tot een
omvangrijke vaste vriendenkring. Dit was goed te merken op
het feest, dat plaatsvond in de Johan Willem Friso-zaal van de
Van Ghentkazerne. Een groot deel  der aanwezigen bestond
namelijk uit de dames van leden, hun kinderen en kleinkinderen. De nog jonge kinderen werden op een bepaald moment tactisch weggetoverd naar een goochelaar in een andere
ruimte. Een wel zeer slimme goocheltruc die de rust in de zaal
tijdens de toespraken ten goede kwam. Daarna was het alleen
nog even wennen aan de in de statige Johan Willem Friso-zaal
langsrijdende babies met zuigfles in de aanslag.
Het officiële deel van de bijeenkomst werd geopend met een
toespraak door de huidige voorzitter van de S.R.O.R., ir W. de
Jong. Die omvatte een historisch relaas, een opsomming van

De jubilaris coach Willem de Wijn

de verdiensten van enkele prominente leden, waaronder die  
van De Wijn met zijn belangrijke rol in het zo lange voortbestaan van de sportclub, gevolgd door een indrukwekkend
overzicht van zijn vele individuele sportprestaties    en het
overleven van de kernbomaanval tijdens zijn krijgsgevangenschap in Japan.
Later op de dag overhandigde ir De Jong hem nog een blijvend aandenken in de vorm van een sierlijk omlijste foto uit
het archief van de S.R.O.R. Dit aandenken werd tevens uitgereikt aan de twee aanwezige sporters van het allereerste
uur, te weten collega’s Henk Sickens de Wal en Bert Jansen.
Hierna  richtte de Kazernecommandant, de luitenant kolonel
der Mariniers G.T.M. Aben, zich tot de aanwezigen. Hij prees
de jubilaris voor zijn bijzondere levenshouding en legde de
nadruk op de door  hem getoonde karaktertrekken als trouw
en loyaliteit, die in grote mate bepalend zijn voor langdurige
verbintenissen. Uit handen van de Kazernecommandant ontving   De Wijn de unieke, in de kazerne zelf geslagen Van
Ghent-Munt voor het geheel van zijn uitzonderlijke prestaties.
Het Hoofdbestuur van de K.V.N.R.O was vertegenwoordigd in
de persoon van haar secretaris, de Ltz2 OC (R) H. Droppert.
De spreker memoreerde nog eens het belang van het instandhouden van militaire vaardigheden voor reserve personeel.  
Als blijk van respect en waardering voor zijn niet aflatende
begeleiding en stimulering van de aan hem toevertrouwde
reservisten werd aan Willem de Wijn, in zijn hoedanigheid
als verenigingslid, de K.V.N.R.O.-Legpenning in zilver overhandigd.  
Ten laatste werden nog wat oude herinneringen opgehaald
door De Wijn’s voormalige pelotons commandant uit zijn Indische tijd, de huidge kolonel b.d. S. Hameete. De Wijn zelf
sprak in een kort maar krachtig betoog zijn dank uit voor de
hem bewezen eer en de vele vriendelijke woorden. De opening van het stemmige deel van de viering pakte wel héél letterlijk uit. Tot verrassing van velen der aanwezigen had de voltallige sportclub zich voor deze gelegenheid een metamorfose
aan-gemeten. Strak in het pak, liederenboek in de hand, traden
zij aan op de tot podium gepromoveerde trap naar de bovenzaal.  Aldaar werd naast enkele welluidende meezingers zelfs
een klassieker zoals het Slavenkoor uit Nabuco op verdienstelijke wijze ten gehore gebracht. Hulde aan de dirigent die met
dit uitstapje naar de zangkunst de juiste vorm wist te bereiken
en als toegift zelf nog excelleerde in het samen met een gevorderde pupil gezongen duet uit de Parelvissers.
Ter afsluiting schaarde het ‘koor’ zich rond de op een stoel geboden Jubilaris en zong hem gespeeld vermanend toe, waarbij de roep om ‘water bij De Wijn’ duidelijk overkwam. Het
zal wel iets met het knikken en knakken te maken hebben.
Drankjes, hapjes en circuleren voerden naar het einde van
een gedenkwaardige viering van dit gedenkwaardige dubbele- of beter nog, het duo-jubileum van Willem de Wijn en de
S.R.O.R. Terwijl de genodigden huiswaarts keerden, maakten
de intimi zich op voor de gang naar het diner in het kasteel
van Rhoon. Naar verluidt wist collega Rolloos tijdens de dis,
met de hem eigen humor, ieders lachspieren weer eens danig
los te maken. Deze vrolijke noot vormde dan de  definitieve
afsluiting van een wel zeer genoegelijke viering onder feilloze
regie van collega  Prins.
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NISC 2011: ZONOVERGOTEN INTERNATIONAAL SCHUTTERSTREFFEN OP
NEDERLANDSE BODEM
Door: Lkol (R) J.H.J. Garrels
Tijdens een van de mooiste weekenden van het afgelopen najaar, op 15 en 16 oktober, werd voor alweer de 19e (!) keer in
successie de Netherlands International Shooting Competition (NISC) gehouden. Deze internationale schietwedstrijd van Nederlandse bodem mag zich noch immer verheugen in een grote belangstelling. Dit jaar namen 45 teams deel uit 12 landen,
waaronder Zuid Afrika, dat speciaal voor deze gelegenheid met 2 teams met begeleiding naar Nederland was afgereisd.
Tradionele opening
Op zaterdagochtend stonden alle 137 deelnemers in alle
vroegte aangetreden op het terrein van het Infanteriemuseum
voor de traditionele ceremoniële opening. Nadat kol (R) Let-

16

tinga voor de laatste maal in zijn hoedanigheid als voorzitter
Reservisten Schiet Commissie (RSC) de deelnemers welkom
had geheten, gingen de teams per shuttle bus  naar de Noorderheide banen alwaar de wedstrijden rond de klok van half

9 van start gingen, waarbij de laagstaande zon bij de vroege
starters voor enige lichte problemen zorgde.
De deelnemers waren vanaf de donderdag daaraan voorafgaande bij de Generaal Winkelman Kazerne, in de volksmond beter bekend als ‘De Harskamp’ aangekomen. Voor
het eerst werd dit jaar voor de ‘meet & greet’ , de registratie
en wapeninstructie gebruik gemaakt van de faciliteiten van
‘Baan Zulu’, het voormalige PMT in de Harskamp. Dat had
als voordeel dat alle betrokkenen, niet alleen deelnemers
maar ook ondersteunend personeel, allemaal bij elkaar op
een locatie verbleven. Als gevolg   hiervan kon iedereen op
de  avond voorafgaand aan de wedstrijden op een plezierige
en ontspannen wijze met elkaar kennismaken. Getuige het
feit dat de meeste gasten tegen sluitingstijd ‘Baan Zulu’ verlieten mag worden aangenomen dat e.e.a. in goede aarde is
gevallen. Kortom: een uitstekende manier om een dergelijke
competitie te starten en daarmee de onderlinge internationale contacten te bevorderen. Dit laatste is tenslotte, naast het
behalen van goede schietresultaten, een belangrijke doelstelling van de NISC.

(zeer) strak tijdschema gevolgd te worden. Doordat de deelnemers hier goed aan meewerkten, lukte het om alle proeven
binnen het daarvoor geldende tijdsbestek te voltooien.
Rust en ontspanning
Om in de tussenliggende perioden de benodigde rust en ontspanning te kunnen vinden, was centraal achter de NH-banen een boogtent opgebouwd alwaar men zich kon verpozen
en waar   men de inwendige mens kon versterken door gebruik te maken van de diensten van, laat ik het gemakshalve
nog maar zo noemen, de ‘CaDi’ wagen maar ook te genieten
van de opgevoerde  LuPa’s, v.v. broodje worst, koffie, thee en
andere zaken. Al deze elementen bij elkaar zorgden ervoor
dat in een plezierige ambiance oude contacten aangehaald
en nieuwe contacten opgedaan konden worden.

In deze tijd van het jaar blijft het in de vroege ochtend altijd
spannend hoe het zicht op de schietpunten zal zijn. Hoewel het nagenoeg windstil is, blijkt de mist op de FAL en
Diemaco banen zover teruggetrokken dat het 200 mtr punt
goed zichtbaar is. Aldus wordt besloten dat het speciale ‘mist
programma’ (“FOG-programme”) niet geactiveerd behoeft te
worden. Het beloofde een prachtige dag te worden.

Het was mooi schietweer.
Galabuffet
Na beëindiging van de wedstrijden verplaatsten de deelnemers zich naar de diverse verblijfsgebouwen om zich om te
kleden en, zo nodig, bij te komen van de geleverde inspanningen. Hierna kon het gezelschap zich weer verplaatsen  
naar “Baan Zulu” . Hiervandaan zouden de bussen later vertrekken naar “De Cantharel” alwaar, tijdens het NISC galabuffet, de prijsuitreiking zou plaatsvinden. De NISC vertoeft
voor haar gala buffet al weer een paar jaar op deze locatie.
En ook hier is, en wordt weer volop van de gelegenheid gebruik gemaakt om de contacten te verdiepen. Alle belevenissen van de dag geven daarvoor ruime aanleiding.
Zuidafrikanen in Hollandse setting
Drie wapens
Zoals aangegeven moesten de deelnemers, verspreid over
meerdere oefeningen, hun vaardigheden tonen op 3 verschillende wapens: De Glock G17, de FAL en de Diemaco C-7.
Blijkens de resultaten beschikt een behoorlijk aantal deelnemers in ruim voldoende mate over deze vaardigheden.

Voor de organisatie waren dit jaar enkele kleine, wat meer
stressvolle momenten te onderkennen, o.a. omdat het totale
gezelschap (teams, begeleiding, ondersteuning enz.) uit meer
dan 180 personen bestond.  Daardoor belandde een deel van
de ondersteuners voor het buffet in een belendende ruimte
maar dat mocht de pret niet drukken.

Voor wat betreft de Diemaco werd in de KKWSim, de mogelijkheid geboden de deskundigheid onder gesimuleerde omstandigheden te testen. Later op de middag werd hier tevens
de barrage geschoten.

Prijsuitreiking
Voorafgaand aan de prijsuitreiking werd op verzoek van de
voorzitter van de AVRM een speciaal moment ingelast om
sergeant-majoor Droog en sergeant KLu van Leeuwen, wegens grote verdiensten voor de vereniging, te onderscheiden
met de AVRM medaille in zilver respectievelijk brons.

Met 137 deelnemers verdeeld over 45 teams komen de grenzen van de beschikbare  baancapaciteit in zicht en dient een

Als genodigden mochten wij o.a. verwelkomen, de kolonel
Bastin, hoofd Afdeling Reservisten Aangelegenheden (ARA),
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de majoor der mariniers Boersma, hoofd reserve personeel
Koninklijke Marine, luitenant-kolonel van der Ploeg, voorzitter KVNRO, luitenant-kolonel Roelink, voorzitter AVRM,
tevens voorzitter NRFK, majoor van de Kraats, algemeen secretaris KVNRO, majoor Baak, algemeen secretaris AVRM en
sergeant Sprokkereef, penningmeester van de AVRM. Ook
ontbrak dit jaar kapitein b.d. Pit niet, die ons, traditiegetrouw,
vergastte op een muzikaal intermezzo.
Nieuwe voorzitter
Later op de avond, aan het einde van de prijsuitreiking, vond
de overdracht plaats van het voorzitterschap van de Reservisten Schiet Commissie (RSC), onder wier auspiciën de NISC
wordt georganiseerd. In verband met het aanstaande FLO
van kolonel (R) Gerard Lettinga gaf deze laatste, na 19 jaar
de voorzittershamer over aan luitenant-kolonel Hans Garrels. Hoewel, zoals bovenstaand aangegeven, velen betrokken zijn bij de organisatie van een evenement als dit, mag
hier gezegd zijn dat door de niet aflatende inspanning, zorg
en bezielende leiding van collega Lettinga, de NISC is uitgegroeid tot wat het nu is: een internationaal hoog gewaardeerd
schietevenement waarbij schutters uit alle windstreken van
over de hele wereld, graag hun opwachting komen maken.
Het is niet voor niets dat kolonel Lettinga tijdens een van de
voorgaande NISC’s  hiervoor een Koninklijke onderscheiding
heeft ontvangen.
Om een internationaal evenement van deze omvang goed
te kunnen organiseren en uitvoeren is de ondersteuning van
vele collega’s van binnen en buiten de verenigingen KVNRO
en AVRM, waaronder het personeel van het Infanterie Schietkamp, onmisbaar. Hoewel vaak anoniem, zijn zij allen van
grote betekenis voor het welslagen van dit festijn.

Al met al weer een geslaagde happening, waaraan mooie
herinneringen resteren. Op naar het volgende jaar waarin
van 12 t/m 13 oktober een bijzondere, 20e NISC zal plaatsvinden. Noteer deze datum alvast in uw agenda!
De uitslagen van deze 19e NISC luiden als volgt:
Pistool Glock individueel:
1  maj. Haug – Noorwegen
2  private Bozzi – Italië
3  Chor. Wittmann – Polen
4  private Czapla – Polen
5  marn 1 Kuiling – Nederland
DIEMACO individueel:
1 Fabrizio Comito C.M. – Italië
2 John Brenci CSM – Verenigde Staten
3 Kap. Marcel Horchner – Nederland
4 Łukowicz Henryk – Polen
5 Ketterl – Duitsland
FAL individueel:
1  Stein Hugo Berntsen 2LT – Noorwegen
2  Geir Birger Haug Major – Noorwegen
3  Fortmann Sgt – Zuid-Afrika
4  van Berkom 1LT – Nederland
5  van Herpen – Nederland
Totaal klassement alle wapens individueel:
1  Geir Birger Haug 1 Major – Noorwegen
2  van Berkom 1LT – Nederland
3  Jonckheere  Majoor - België
4  Ketterl HptFw – Duitsland
5  Jan Nielsen Private - Denemarken
Teams Pistool Glock:
1 NROF 1 - Noorwegen
2 Poland 1 – Polen
3 NROF 2 – Noorwegen
4 RK Feldjager 1 – Duitsland
5 Sondrio 1 – Italië
Teams DIEMACO
1 VN Ausbildungszentrum 1 – Duitsland
2 RK Solingen – Duitsland
3 RK Feldjager 1 – Duitsland
4 AFN Trigger Men – Verenigde Staten
5 NROF 1 – Noorwegen
Teams FAL
1  KM MARNS 1 – Nederland
2  South Africa 1 – Zuid-Afrika
3  Sondrio 1 IT – Italië
4  3PWWRR B - Team 1 – Verenigd Koninkrijk
5  NROF 1 – Noorwegen

Lkol (R) Roelofs (links) overhandigt namens collega’s RSC
aandenken aan vertrekkend voorzitter kol (R) Lettinga
Alvast agenda’s trekken...
Daar waar gedurende de dag het tijdschema strak gehanteerd
werd, lukte dat ’s avonds helaas niet helemaal meer. Enerzijds
door het grote aantal deelnemers, anderzijds als gevolg van
het gegeven dat de stemming opperbest is en men geen haast
heeft om op te breken’!
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Teams gecombineerde wapens - Totaal klassement:
1  NROF 1 – Noorwegen
2  VN Ausbildungszentrum – Duitsland
3  BAF – België
4  South Africa 1 – Zuid-Afrika
5  3PWWRR B - Team 1 – Verenigd Koninkrijk
6  Sondrio 1 – Italië F
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