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Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren  

 

 

NIEUWSBRIEF KVNRO  

31 mei 2021 

 

Nieuws van het Hoofdbestuur 

Half mei hield het HB een strategische sessie. Hierbij besloot het HB de Strategische Adviesraad 

(SAR) op te richten. LKol Robert Adrian is door het HB benoemd tot voorzitter van de nieuw te 

vormen SAR. De AV van 28 september 2020 had besloten tot oprichting van deze SAR. De SAR 

zal het HB met raad en daad bijstaan bij de uitwerking van de Missie Visie Strategie KVNRO 3.0 

en de uitvoering ervan bewaken. 

Activiteiten en nieuws Afdelingen KVNRO 

Ondanks de coronamaatregelen houden de afdelingen de moed erin. Zij proberen waar het kan 

nog zoveel mogelijk te organiseren voor de leden. Zie https://www.kvnro.nl/afdelingen/ voor de 

actuele programma’s van de afdelingen, en hieronder het laatste nieuws:  

1. Oost: op 4 mei legde lid Frans Geertsen namens het bestuur van Afdeling Oost een krans bij 

het monument op het keizer Traianusplein in Nijmegen. De kranslegging vond plaats zonder 

vertegenwoordigers en zonder publiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekening houdend met de benodigde vaccinatiegraad en onder de nodige voorbehouden wil 

Afdeling Oost een fysieke ALV-bijeenkomst houden op donderdag 28 oktober 2021 in de 

Kumpulan op landgoed Bronbeek in Arnhem van 16:00-19:00 uur. Een voordracht door een 

gastspreker en een gezamenlijke rijstmaaltijd van de afdeling staan op het programma. Hierover 

ontvangen de leden nader bericht. 

 

https://www.kvnro.nl/afdelingen/
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2. Amsterdam – Kennemerland: verzoekt de leden hun emailadres op te geven om hen op de 

hoogte te kunnen houden van plannen en activiteiten 

3. Brabant: er zijn geen aankomende events 

4. Curaçao: tussen 23 en 29 mei is op Curaçao maar één besmetting gemeld. Van oudsher is 

de afdeling wekelijks actief. Hopelijk kan de afdeling de activiteiten snel hervatten. 

5. Friesland: i.v.m. de coronamaatregelen zijn alle bijeenkomsten opgeschort. Hopelijk kan de 

‘Friesland Borrel’ spoedig weer georganiseerd worden. 

6. Den Haag: er zijn geen aankomende events. 

7. Groningen-Drenthe: er zijn geen aankomende events. 

8. Limburg: er zijn geen aankomende events. 

9. Rotterdam: traditioneel treffen de leden van de Afdeling Rotterdam elkaar vaste prik op de 

derde dinsdagavond van de maand. Onder het genot van een zelf ingeschonken (non) 

alcoholisch drankje houdt men elkaar digitaal op de hoogte van Defensie- en KVNRO-

nieuws, persoonlijke ontwikkelingen en wisselt men wetenswaardigheden uit. Per 

bijeenkomst behandelt een deelnemer kort een onderwerp. 

10. Twente: er zijn geen aankomende events. 

11. Zeeland: er zijn geen aankomende events. 

12. Utrecht: is begonnen om bijeenkomsten en activiteiten in het najaar te organiseren (of deze 

kunnen doorgaan, hangt uiteraard af van de dan geldende maatregelen), met onder andere: 

• Waterlinie Wandeltocht zaterdag 9 oktober - de derde Utrechtse Waterlinie Wandeltocht 

met vijf verschillende routes langs forten van de Stelling van Utrecht als onderdeel van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

• Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam Amstelland Schiphol zaterdag 30 oktober – 

op deze dag staat een excursie gepland naar het Brandweer Opleidingscentrum 

Amsterdam Amstelland Schiphol (BOCAS) alwaar ook Defensie oefent 

• Battlefield tours oktober en november – de Stichting Battlefield Tours 2018 brengt haar 

kernwaarden ‘eren, herinneren en leren’ tot uiting in reizen naar Europese slagvelden. 

Van 8 t/m 10 oktober gaat de reis naar het Hürtgenwald waar tussen september 1944 

en februari 1945 de Amerikaanse strijdkrachten hun grootste verliezen in Europa leden. 

Op 13 november wordt in Zutphen en de regio het spoor van de Canadese bevrijders 

gevolgd, inclusief de oversteek van de IJssel te Wilp. Voor meer informatie en 

aanmelden gaat u naar www.battlefieldreizen.nl  

Nieuws CIOR  

“Reservists throughout the NATO alliance have been providing a significant and valued 

contribution to national efforts to deal with the COVID 19 

pandemic.” – vele reserveofficieren in de NATO-alliantie 

http://www.battlefieldreizen.nl/
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hebben een zichtbare, significante en gewaardeerde rol 

gespeeld in de nationale inspanningen om COVID-19 te 

bestrijden. Het CIOR-netwerk heeft een belangrijke rol 

gespeeld bij het verspreiden van tests, met logistieke 

ondersteuning aan de civiele autoriteiten en in sommige 

NAVO-landen met ontsmettings- en veiligheidsfuncties. Zie voor meer informatie 

https://cior.net/visible-contribution-reservists-a-key-part-of-societys-

resilience/  

De CIOR Language Academy 2021 wordt verplaatst naar 2022. 

Deze vindt dan plaats op de Chalkida Infantry School vlakbij 

Athene. Talen die u kunt volgen zijn Engels en Frans. De school 

staat open voor reserveofficieren tot 60 jaar. De cursussen zijn 

overigens niet voor beginners: ze zijn voor het bijspijkeren van de 

taalkennis.  Zie voor meer informatie https://cior.net/cior-language-

academy-cla/ 

Veteranendag op 26 juni 2021 

Veteranendag vindt op zaterdag 26 juni 2021 plaats met een aangepast programma. Zie voor 

meer informatie https://www.nlveteraneninstituut.nl/nederlandse-veteranendag-dit-jaar-weer-

anders/. Vanuit de Koninklijke Schouwburg worden bijzondere verhalen van veteranen verteld 

met speciaal gearrangeerde muziek gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem 

Friso’. Dit is de oudste kapel van Nederland. ‘KMKJWF’ is onderdeel van de Koninklijke 

Landmacht en bestaat uit 53 muzikanten.  

Webinar 17 juni ‘Security Sector Reform’ - Defensie, BZ, HCSS, KVBK, Universiteit Leiden 

Het reservistennetwerk ‘Politics’ van 1CMICo (1 Civiel en Militair Interactiecommando) 

organiseert met het ministerie van 

Defensie, het ministerie van Buitenlandse 

Zaken, The Hague Centre for Strategic 

Studies, de Koninklijke Vereniging ter 

Beoefening van de Krijgswetenschap 

(KVBK) en Universiteit Leiden op 

donderdag 17 juni van 14:00-16:00 uur 

een webinar over ‘Security Sector 

Reform’. Dit is een vakgebied waar veel 

reservisten bijvoorbeeld tijdens inzet en missies mee te maken hebben gehad. Zie voor meer 

informatie en registratie aub https://www.kvbk.nl/security-sector-reform-strategic-policy-tool.       

https://cior.net/visible-contribution-reservists-a-key-part-of-societys-resilience/
https://cior.net/visible-contribution-reservists-a-key-part-of-societys-resilience/
https://cior.net/cior-language-academy-cla/
https://cior.net/cior-language-academy-cla/
https://www.nlveteraneninstituut.nl/nederlandse-veteranendag-dit-jaar-weer-anders/
https://www.nlveteraneninstituut.nl/nederlandse-veteranendag-dit-jaar-weer-anders/
https://www.kvbk.nl/security-sector-reform-strategic-policy-tool
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Informele gesprekken tussen de vakbonden en Defensie worden gestart 

De vakbonden en Defensie hebben besloten om op korte termijn informeel van gedachten te 

wisselen. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of er voldoende aanknopingspunten zijn om de 

onderhandelingen over de vastgelopen arbeidsvoorwaarden te hervatten. Wordt vervolgd. 

Lintjesregen – Ridder van Oranje-Nassau met de Zwaarden 

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen werd majoor b.d. Koos van Rijn van Afdeling Zeeland 

gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden. Hoewel Koos 

afgezwaaid is als veiligheidsofficier heeft Zijne Majesteit de Koning hem voor zijn werk te willen 

waarderen. Hij werd door jeugdleden van zijn scoutinggroep en de burgemeester opgewacht.  

 

Koningsdaglezing ’21 terugzien met Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten  

Eind april organiseerde de Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten generaal-majoor 

Rob Jeulink de Koningsdaglezing vanuit het stadhuis van Amsterdam. De PC-LAS is tevens 

Gouverneur van de Hoofdstad. Verschillende sprekers gaven hun visie op de pandemie. 

Generaal-majoor Rob Jeulink sprak over de militaire bijstand in de coronacrisis. De 

Koningsdaglezing kunt u hier terugkijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4wpbJj6UdI&ab_channel=KoninklijkeLandmacht  

Bijlagen bij berichten van de KVNRO kunnen klaarblijkelijk niet altijd geopend worden 

Helaas zijn bijlagen bij emails van de KVNRO (nieuwsbrieven, De Reserveofficier e.d.) niet altijd 

zichtbaar of vindbaar voor onze leden. Dit vinden wij uiteraard zeer vervelend. Samen met de 

hoofdwebmaster onderzoekt het HB of de mailingfaciliteit op korte termijn verbeterd kan worden, 

zodat bijlagen op alle platformen (PC’s, laptops, mobiele telefoons, tablets e.d.) geopend kunnen 

worden. Wordt vervolgd. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4wpbJj6UdI&ab_channel=KoninklijkeLandmacht
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Film ‘De Oost’ die 13 mei jl. uitkwam – reactie Veteranen Platform 

Film ‘De Oost’ beschrijft het fictieve verhaal van een Nederlandse oorlogsvrijwilliger die na WOII 

in de periode tussen 1945 en 1950 wordt ingezet in Nederlands-Indië. Het Veteranen Platform in 

een officiële reactie: “De sterk gecomprimeerde weergave van een relatief lange en complexe 

periode geeft bij de kijker een negatief beeld van het optreden van Nederlandse militairen in onze 

voormalig kolonie. Er ontstaat op deze wijze een eenzijdig stereotype beeld en er is te weinig oog 

voor de nuance en context van het toenmalige conflict, met name ook de interactie met de lokale 

bevolking en de rol van de tegenstanders”. 

In Memoriam 

Het droevige nieuws bereikte het HB dat zijn overleden Kol mr. drs. J.C. van Baalen en Maj ing. 

R. Dekkers. Ook heeft het HB bericht gehad van het overlijden van Arie Matze en Roger 

Horsten. Wij wensen de familie en dierbaren van de ons ontvallen leden veel sterkte bij het 

dragen van hun verlies. Het HB zal een schriftelijke condoleance overbrengen aan de familie. 

Wat plaatste de KVNRO op de diverse social media kanalen 

De KVNRO heeft vier social media-accounts: op LinkedIn, Facebook, Twitter en Instagram. 

Hierbij vindt u een selectie van wat onlangs op de kanalen geplaatst is. 

 

 

Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten 

generaal-majoor Rob Jeulink nam het bericht van de 

KVNRO over op zijn LinkedIn-pagina 
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De social media-kanalen van de KVNRO: 

1. LinkedIn: https://nl.linkedin.com/company/kvnro;  

2. Facebook:  @reserveofficier 

(https://www.facebook.com/reserveofficier/)  

3. Twitter: KVNRO_  

4. Instagram: kvnro_  

 

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Of wenst u de 

nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Stuur dan aub een email naar secretaris@kvnro.nl.  

Uw bericht wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.  

Namens het Hoofdbestuur, 

Kapitein Kim Bogte 

Communicatie 

Familie van Hans van 

Baalen waardeert de 

tweet van de KVNRO 

De Belgische 

‘Reserve’ deelde 

het bericht van de 

KVNRO 

https://nl.linkedin.com/company/kvnro
https://www.facebook.com/reserveofficier/
mailto:secretaris@kvnro.nl

