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DVD maakt (on)gewenst
gedrag bespreekbaar
Wat doe je als je getuige bent van ongewenst gedrag binnen onze organisatie? 
Spreek je de dader aan? Stap je naar je leidinggevende? Om defensiepersoneel te 
stimuleren hierover na te denken en ongewenst gedrag bespreekbaar te maken is 
een DVD/Cd-rom ontwikkeld: ‘Defensiebreed gedrag(en)’. De titel verwijst naar 
ieders verantwoordelijkheid voor het realiseren van een sociaal veilige werk- en 
leefomgeving.

De film toont – veelal confronterende – voorbeelden van situaties die zich in de 
praktijk op een vergelijkbare manier hebben voorgedaan. Bijvoorbeeld het treiteren 
of uitsluiten van een collega. Naast het gedrag van daders en slachtoffers komt ook 
het gedrag van de omstanders uitgebreid aan de orde. Om een werk- en leefomge-
ving te creëren waarin iedereen zich veilig en prettig voelt is het immers van groot 
belang dat medewerkers elkaar leren en durven aanspreken op gedrag.

Het is de bedoeling dat de film in teamverband wordt bekeken en besproken. 
Hiervoor zijn drie verschillende handleidingen geschreven: voor militairen bij ini-
tiële opleidingen, voor eenheden die zich voorbereiden op een uitzending en voor 
teams in overige omstandigheden. De DVD wordt binnen de landmacht via Staf 
CLAS verspreid onder instructeurs, commandanten en leidinggevenden.

“Work hard, play hard.” Een Amerikaans gezegde dat 
in mijn ogen goed uitdrukt dat er een balans moet zijn 
tussen inspannen en ontspannen. Ik hoop daarom van 
harte dat u allen na een periode van hard werken ook 
een goede vakantie heeft gehad.

Nog net voor het zomerverlof bracht ik een werkbe-
zoek aan onze mensen in Afghanistan. Het gesprek 
dat ik in TK had met de mannen van het verkennings-
peloton van 11 Battle Group staat me nog scherp 
voor de geest. Ze waren een belangrijk instrument in 
handen van de commandant, ze hebben lastige en 
complexe opdrachten uitgevoerd en ze straalden op 
een geweldige manier enthousiasme en “can do” uit. 
Net als die vele anderen in de Task Force en de Battle 
Group.

Dat ons werk daarbij niet zonder risico’s is, besef-
fen we natuurlijk allemaal. In de afgelopen jaren zijn 
immers meerdere collega’s omgekomen en gewond 
geraakt. Ik vind het overigens de normaalste zaak van 
de wereld dat we onze gewonde collega’s de best 
mogelijk zorg geven. In deze Landmacht kunt u daar 
alles over lezen.

Omdat ik geregeld op bezoek ga, - ik ben er tot nu 
toe in geslaagd bij elke rotatie tenminste één keer 
langs te komen -,  krijg ik een goede indruk van de 
resultaten die we behalen. Daarnaast weet ik natuur-
lijk welke inspanningen we moeten leveren om die 
resultaten te behalen.  Als iemand dus aan mij vraagt: 
“Gaat het goed in Uruzgan?”, dan is mijn antwoord 
steevast: “Ja, het gaat goed, maar het is niet gemak-
kelijk!” 

Dat geldt eigenlijk ook voor het Commando Land-
strijdkrachten. Het gaat goed. Dat is zichtbaar in de 
enorme operationele ervaring die we in de afgelopen 
jaren hebben opgedaan en in de professionaliteit van 
onze mensen. Daarnaast hebben we de beschikking 
over kwalitatief hoogwaardig materieel. In de afgelo-

pen jaren zijn nieuwe wapensystemen ingestroomd, 
de eerste eenheden worden uitgerust met de CV90, 
we passen het Diemaco-geweer aan aan de terechte 
wensen uit het veld, het Verbeterd Operationeel 
Systeem Soldaat (VOSS) is veelbelovend en we kijken 
uit naar de invoering van de Boxer. 

Maar: het gaat niet gemakkelijk. Het operationele 
tempo is hoog, de belasting van het personeel is groot, 
zeker bij diegenen onder ons die over een specifieke 
expertise beschikken zoals EODD’ers, genisten, of on-
derhoudstechnici. De personele vulling lijkt weliswaar 
wat aan te trekken, maar het wegwerken van achter-
stand in opleidingen, de voorbereiding en uitvoering 
van het zogenaamde loopbaanlint en niet te vergeten, 
de training van de operationele eenheden van het 
Commando Landstrijdkrachten, regulier én missiege-
richt, vormen een uitdaging van formaat. 

Die uitdaging wordt zeker niet kleiner door de voor-
genomen bezuinigingen waarover ik berichtte in het 
voorwoord bij de laatste “Landmacht”. Ik weet zeker 
dat onze “can do”mentaliteit ons zal helpen bij het uit-
voeren van de noodzakelijke maatregelen. Tegelijkertijd 
mag en kunt u van mij verwachten dat ik blijf vechten 
voor een goede balans tussen de taken die we hebben 
en de middelen die we daarvoor krijgen.

Luitenant-generaal Rob Bertholee
Commandant Landstrijdkrachten 

Van Commandant 
Landstrijdkrachten

Externe opleiding aanvragen via ATB
Sinds 1 juni kun je zelf opleidingen aanvragen via Peoplesoft. Voor het aanvragen van 
externe opleidingen werkt dit helaas nog niet. Medewerkers dienen daarom externe 
opleidingen tot nader order te blijven aanvragen via een ATB. 

De reden hiervoor is dat het aanvraagproces nog niet gekoppeld is aan het financiële en 
verwerving. Hierdoor is het toekennen van een opleiding niet mogelijk en kan de externe 
leverancier van de opleiding niet naar behoren worden betaald.
Voor meer informatie over het project STOP kun je kijken op de WIKI: 
http://wiki.mindef.nl/wikidienst/wikis/project_stop_clas/index.php/Hoofdpagina

18-uurs kaartleesrit door Brabant en Limburg
De beste rijdende kaartlezers van Defensie gaan vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober de strijd 
weer met elkaar aan. Over verharde wegen door Limburg en Noord-Brabant wordt een 18-
uurs kaartleesrit gehouden. Voor gevorderden telt de rit mee voor het officiële Defensiekam-
pioenschap, maar ook beginners mogen meerijden.

De 18-uurs kaartleesrit voor al het burger- en militaire personeel van Defensie (inclusief 
Reserve en Natres) is in handen van de Militaire Commissie voor Automobiel- & Motorwed-
strijden (MCAM). De commissie heeft de rit verdeeld in drie delen van elk twee trajecten, 
ieder met een lengte van tussen de 50 en 55 kilometer. Aan het einde van de rit worden de 
resultaten van de gevorderde deelnemers opgeteld bij die van de Oefenrit in april. De equipe 
met de minste strafpunten mag zich een jaar lang Defensiekampioen Kaartlezen noemen.

De rit start om 13.00 uur vanaf het kazernecomplex van de Koninklijke Militaire School (Van 
Hornekazerne) te Weert. Deelname is mogelijk in teamverband (een chauffeur en een kaart-
lezer) in een gevorderden- of beginnersklasse. De kosten voor deelname aan de rit bedragen 
25 euro voor de gevorderden en 17,50 euro per beginnerequipe. 
Een inschrijfformulier kan per e-mail (a.balm.d.pruis@mindef.nl), via www.mcam.info of 
telefonisch (alleen maandag en dinsdag, 0346-338661) worden aangevraagd bij het secretari-
aat van de MCAM.
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Voor militairen die ’s zomers worden 

uitgezonden naar Afghanistan is het van 

groot belang zich bewust te worden van 

het effect van extreem warm weer op het 

lichaam. Om dit acclimatisatieproces zo 

goed mogelijk te laten verlopen wordt een 

‘tussenstop’ ingelast op Kamp Mirage. 

Zodra je de vliegtuigtrap afstapt op Kamp Mirage grijpt 
de hitte je naar de keel. De neiging om meteen terug het 
vliegtuig in te stappen is groot. Het hete en droge woes-
tijnklimaat is daar de oorzaak van. De gemiddelde tempe-
ratuur ligt overdag rond de vijftig graden Celsius en dat 
is erg heet. Als de bagage is uitgeladen en iedereen door 
een warmtescan is gecontroleerd op de Mexicaanse griep, 
verplaatst de nieuwe lichting zich naar het gastenverblijf 
van Holland Camp 2 waar de komende dagen moet worden 
geacclimatiseerd. 

Transitieruimte
‘We hebben hier de mensen en middelen om mensen 
fysiek te laten wennen aan deze enorme hitte. Het is 
absoluut geen sportweek, maar een week om het lichaam 
te trainen op extreem warme omstandigheden.’ Aan het 
woord is kapitein Hein, commandant van het Acclimatisa-
tie ondersteuningsdetachement (Acclosdet). Met zijn team 
van sportinstructeurs, een militair arts, doktersassistente 
en een Paresto-medewerker biedt hij de binnenstromende 
‘acclimatisanten’ een resultaatgericht programma. Tijdens 
het acclimatisatieproces gaat het er voor de deelnemers om 
de kerntemperatuur van het lichaam omhoog te brengen 
en een stuk bewustwording te creëren onder deze extreme 
woestijnhitte.
Holland Camp 2 biedt plaats aan 240 militairen die op 
doorreis zijn van- en naar Afghanistan en heeft goede 

voorzieningen om de acclimatisatieperiode zo aangenaam 
mogelijk te maken. Zo zijn alle slaapchalets uitgerust met 
airconditioning en comfortabele stapelbedden. Er is een ge-
zamenlijke ontspanningsruimte voorzien van breedbeeldte-
levisie en meer dan voldoende drinken. Het ontspannen in 
goed gekoelde ruimtes is belangrijk voor de acclimati-
santen aangezien er twee keer op een dag momenten zijn 
van gezonde inspanning in de zon.
‘Je ziet vaak al aan de eerste blik van sommige deelnemers 
bij binnenkomst dat ze tegen deze periode opzien, er gaan 
veel spookverhalen rond over dit programma waardoor 
mensen gaan denken dat ze hier fysiek afgeknepen gaan 
worden. Dat is echter niet zo. Het gaat om de combinatie 
van tijd in de zon en ontspanning.’
Kapitein Hein heeft het al vaak gezien, de angst om in de 
verzengende zon te gaan sporten. Gelukkig heeft hij erva-
ren instructeurs die weten waar ze op moeten letten, want 
zij zijn zich terdege bewust van de risico’s die de koperen 
ploert boven de woestijn te bieden heeft.

Sporten
‘U zult zometeen gaan merken dat met relatief weinig be-
weging de koppakking gaat lekken!’, begint sergeant-1 Tom 
deze ochtend zijn sportles met enig gevoel voor humor. 
Die sportlessen, ook wel bekend onder de afkorting PT 
voor physical training, bestaan uit marstrainingen waarbij 
de inspanning gedurende de week wordt opgevoerd. Ook 
moeten de deelnemers aan krachttraining doen waarbij tus-
sendoor licht gedribbeld wordt. ‘We passen ons maximaal 
aan aan de extreme omstandigheden. Er zijn dagen geweest 
waarbij het ’s ochtends 33 graden was met een luchtvochtig-
heid van bijna honderd procent. Het is dan gewoon mistig 
en iedereen zweet dan maximaal.’
Zo extreem als sergeant Tom het voorstelt komt bijna nooit 
voor. De luchtvochtigheidsgraad ligt meestal rond de dertig 
en veertig procent. Tussen de oefeningen door wordt de 

hartslag gemeten om er zeker van te zijn dat deze niet te 
hoog oploopt. De deelnemers mogen tijdens de sportlessen 
niet in uniformjas lopen en een hoofddeksel is verplicht.
Uiteindelijk moet iedereen aan het eind van de week vol-
ledig omgehangen, met scherfvest en helm de marsen kun-
nen voltooien. Sergeant Tom: ‘De helm houdt veel warmte 
vast waardoor je ook gaat zweten op armen en benen. Dat 
is uiteindelijk ook de bedoeling. Het gaat er bij acclimatisa-
tie om de deelnemers effectief te laten zweten en te leren 
drinken. Hierdoor moet uiteindelijk de zoutafgifte beperkt 
worden.’

Medische bijstand
Dat de fysieke training toch zijn impact heeft op de deel-
nemers, blijkt wel uit het spreekuur van de militair arts 
en zijn assistente. Korporaal-1 Chantalle van 13 Genees-
kundige compagnie ziet dagelijks zo’n twintig deelnemers 
met problemen voorbij komen. ‘Het is aardig druk hier, 
vooral na het marsen. Veel mensen hebben dan blaren. 
Regelmatig zie ik mensen die te kleine schoenen hebben of 
schoenen die niet goed zijn ingelopen.’
Samen met militair arts kapitein Patrick van 13 Gemecha-
niseerde Brigade vormen zij het medische team dat de 
fysieke gesteldheid van de deelnemers scherp in de gaten 
houdt. ‘Mensen moeten hier merken dat ze wel degelijk 
een hitteprobleem kunnen krijgen. Het grootste gevaar is te 
weinig drinken. Het is heel belangrijk de symptomen van 
een hitteprobleem te onderkennen. Het gaat erom op tijd je 
rust te pakken en de schaduw op te zoeken’, vertelt kapitein 
Patrick. ‘Mensen komen hier met het idee dat het program-
ma een uitputtingsslag is, maar het gaat om het leren wen-
nen aan de warmte. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. 
Het is hier nu echt bloedheet, maar we hebben nog nooit 
een ernstig geval gehad met een zonnesteek of een hittebe-
roerte. Het gerucht dat mensen terug worden gestuurd als 
ze het programma niet ‘halen’ is zeker niet waar.’

‘Effectief zweten en leren drinken’
AcclimAtiseren op mirAge

er is genoeg water voorhanden om het adagium ‘blijven 
drinken’ op te volgen zoals deze deelnemer bewijst.

sergeant tom legt 
de deelnemers het 
belang uit van het 
tussentijds meten 
van de hartslag. 
tijdens zijn 
trainingen houd 
hij de deelnemers 
scherp in de gaten 
om problemen te 
voorkomen..
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Het werk van militairen is niet zonder gevaar. Niet alle collega’s komen ongeschonden 

terug van hun uitzending naar Afghanistan. Maar voor, tijdens én na de risicovolle 

missie wordt alles in het werk gesteld om gewonde militairen bij te staan, hun herstel te 

optimaliseren en ze vernieuwd perspectief te bieden.

‘Gewond, maar niet verslagen’
gewond gerAAkt in AfghAnistAn, en dAn?Eerste CLAS-compagnie 

in de West aan de slag

De Bravo-compagnie van 45 Pantserinfanteriebataljon heeft 
op Curaçao de taken overgenomen van 31 Infanteriecom-
pagnie mariniers. Landmachteenheden ondersteunen in 
een viermaandelijks roulatieschema de taken van Defensie 
in de West.

Tijdens een militaire ceremonie op 24 augustus droeg com-
mandant 43 Gemechaniseerde Brigade, brigadegeneraal 
Kees van den Heuvel, op marinebasis Parera zijn infante-
riecompagnie over aan de Commandant Zeemacht Cari-
bisch Gebied commandeur Peter Lenselink. De ceremonie 
werd bijgewoond door de gouverneur van de Nederlandse 
Antillen, diverse lokale autoriteiten en Defensiepersoneel 
geplaatst op Curaçao en Aruba.

Operationele taken
De landmachteenheden zorgen samen met de collega’s van 
de marine voor de uitvoering van een viertal operationele 
(hoofd)taken: territoriale verdediging van de Nederlandse 
Antillen en Aruba, verlening van militaire bijstand (‘harde’ 
bijstand), verlening van humanitaire bijstand (‘zachte’ 
bijstand, zoals inzet bij rampen) en handhaving van de 
internationale rechtsorde. Ook horen er ceremoniële taken 
bij, zoals bij Koninginnedag en Dodenherdenking. 

Het enige verschil met de voormalige leading compagnie 
van het Korps Mariniers is te vinden in de voorbereiding op 

de taken. Zo vindt de opleiding ‘beteugelen van woelingen’ 
niet langer op Curaçao plaats, maar in Nederland. Het 
verlenen van orkaanhulp aan de Nederlandse Antillen be-
horende tot de Bovenwindse eilanden (Sint Eustatius, Sint 
Maarten en Saba) blijft primair een taak van 32 Infanterie-
compagnie op Aruba. Bij escalatie kan de compagnie van 
het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) ondersteuning 
verlenen.

Tropische omstandigheden
Voor de landmacht biedt de inzet in de West een structurele 
mogelijkheid om eenheden onder tropische omstandighe-
den te trainen. Het CLAS levert voor onbepaalde tijd een 
samengestelde compagnie van 101 functies. Na de Bravo-
compagnie van 45 Painfbat uit Ermelo, gaan de Alfa- en 
Charlie-compagnie van dit bataljon naar de West; daarna 
zijn andere eenheden van het CLAS aan de beurt. De mili-
tairen worden gehuisvest op marinebasis Parera.

Tijdens de roulatieperiode volgt de CLAS-compagnie een 
intensief opleiding- en trainingsprogramma van veertien 
weken. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan 
acclimatisatie, schietvaardigheid, gevechtsopleiding en trai-
ning in natuurgebied Wacawa. Het verblijf op Curaçao be-
treft een tijdelijke tewerkstelling in het buitenland. In deze 
situatie hebben de militairen dezelfde rechten en plichten 
als op de kazerne of tijdens oefeningen in Nederland. 
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‘We werken in organisatie waar we 
met geweld in aanraking komen, met 
alle mogelijke gevolgen van dien’, 
weet wachtmeester Aron Steenkamp. 
Steenkamp is ZHKH-instructeur bij 
een net opgekomen lichting AMO-
leerlingen. ‘In het uitzendgebied 
vallen gewonden, maar ook dichterbij 
huis, bijvoorbeeld tijdens oefeningen 
of op de schietbaan. Maar ook in het 
verkeer is de kans op ongelukken 
altijd aanwezig. Die kans moet je 
niet onderschatten, dat vertel ik mijn 
leerlingen ook. Zo raken ze er snel 
van bewust en gaan ze er serieus mee 
om. Ik merk dat de ZHKH-lessen 
gewaardeerd worden; iedereen doet 
actief mee.’

Steenkamp vindt ZHKH één van de 
belangrijkste vaardigheden waar-
over een militair moet beschikken. 
‘Iedere militair kan overal in situaties 
terechtkomen waarbij iemand gewond 
raakt. Op uitzending, op de kazerne of 
op straat. Zodra mensen het militaire 
pak zien, verwachten ze dat je te hulp 
schiet.’
In zulke situaties moet er snel gehan-
deld worden en is het van levensbe-

‘Met ZHKH 
kun je levens redden’

lang dat je de ZHKH-handelingen 
beheerst en uitvoert als een automatis-
me. ‘Daarom is oefenen zo belangrijk. 
Dat je weet wat je moet doen als er 
écht iets gebeurt. Je weet natuurlijk 
nooit hoe je reageert als dat zo is, 
maar als ik over mijzelf spreek, denk 
ik dat ik de rust kan bewaren om te 
doen wat ik geleerd en geoefend heb.’

De lessen ZHKH van wachtmeester 
Steenkamp zijn bewust praktisch 
ingericht. ‘Mijn lichting heeft net 
de uitleg over PAMAN* gehad. We 
gaan zo snel mogelijk het veld in met 
ZHKH-oefeningen. Straks tijdens 
de eindoefening krijgen ze ook met 
oefenslachtoffers te maken. ZHKH 

komt de gehele opleiding aan bod. Ik 
vind het zelf één van de meest interes-
sante lessen om te geven. Het is actief, 
belangrijk, interessant en leuk om 
interessant te máken; juist omdat het 
zo belangrijk is. Eén handeling kan 
een leven redden.’

* Voor wie het even niet meer weet:
P:  Persoonlijke veiligheid
A:  Andermans veiligheid
M:  Markeer de plaats van ongeval
A:  Alarmeer: wie, wat, waar, 
 wanneer, hoe
N:  Noodzakelijke hulp en eventueel  
 noodtransport

Elke militair krijgt les in 

Zelfhulp Kameradenhulp 

(ZHKH). Het is letterlijk 

van levensbelang je ZHKH-

drill op peil te houden. ‘Je 

moet weten wat je moet 

doen, zodra er écht iets 

gebeurt.’

Eerste-luitenant 
Alexander Pieters-Meijers
Plv commandant 
43 Geneeskundige 
Compagnie 

‘Het was tweede kerstdag 2007 
toen er bij de White Compound 
in Chora vijf Afghaanse poli-
tiemannen werden afgeleverd. 
Twee waren al overleden en drie 
zwaargewond. Ze hadden verwon-
dingen van RPG-granaten en 
schotwonden (AK en .50, red.). 
Ik nam de zwaarst gewonde voor 
mijn rekening; collega’s gingen 
met de andere twee aan de slag. 
Ik heb snel het ZHKH-proto-
col doorgelopen en ben daarna 
een uur bezig geweest met het 
uitgebreide protocol, tot hij met 
de heli naar het hospitaal werd 
afgevoerd. Het enige wat mij 
bezighield, was de man in leven 
houden. Weken later heb ik hem 
opgezocht. Dat was best een 
emotioneel moment. Via een tolk 
bedankt hij me. 
Als je te maken krijgt met gewon-
den, gaat er een knop om, merkte 
ik. Ik viel terug op de vaak geoe-
fende drills. De spanning kwam 
pas later, toen alles achter de rug 
was. Toen pas realiseerde ik me 
dat ik iemands leven had gered. 
Natuurlijk is het verschrikkelijk 
dat we ZHKH regelmatig moeten 
gebruiken in Afghanistan, maar 
hierdoor wordt het belang ervan 
wel duidelijk. Naar aanleiding 
van mijn actie heb ik een rood 
erekoord ontvangen. Bijzonder, 
maar hier deed ik het niet voor. Ik 
zou het zo weer doen.’

Huzaar der eerste klasse 
Nick Roest
Verkenner chauffeur 
Fennek / Medic SF
104 Verkenningseskadron

‘We waren op patrouille richting 
Mirabad. Ik bestuurde het laatste 
voertuig en zag dat het derde 
voertuig op een IED reed. Met de 
wachtmeester ben ik naar voren 
gesprint. Ik ging er in eerste 
instantie van uit dat een andere 
collega al aan het helpen was, 
maar die was zelf ook gewond. Ik 
zag dat huzaar Ronald van Dort 
klem zat. Toen kwam de klik: 
‘nu moet ik het doen.’ Een mil-
liseconde dacht ik: wat gebeurt 
hier allemaal? Direct daarna 
besloot ik: hup, dingen doen. We 
besloten hem zelf uit het voertuig 
te halen. Ik heb het hele protocol 
doorlopen. Dat ging perfect. Van 
Dort was behoorlijk veel bloed 
verloren, maar ik kreeg het infuus 
er gelukkig snel in. Dat kwam 
door al het oefenen. Het was een 
soort automatisme. Toen ik bezig 
was, had ik even een flashback uit 
de opleiding. Alles wat we hadden 
geleerd, moest ik nu echt uit-
voeren. Dat vertel ik de collega’s 
om mij heen nu ook steeds. Het 
mooiste is dat Ronald nog leeft.’

Wachtmeester 
Wesley Altena
Instructeur instructiegroep 
verkenning

‘Met een aantal voertuigen kwa-
men we van een politiepost bij 
Mirabad. Ik reed zelf voorop, zag 
plotseling een flits en hoorde een 
knal. Brokstukken vlogen in het 
rond. Zelf kon ik het niet goed 
zien, maar vanuit het achterste 
voertuig hoorde ik ‘IED, IED’. Ik 
begreep dat het behoorlijk mis 
was en vroeg daarom meteen een 
medische helikopter aan. Omdat 
ik zelf ook medic ben, werd ik 
richting het getroffen voertuig 
gestuurd. Collega’s waren toen 
al bezig met de gewonden. Er 
was een tourniquet aangelegd bij 
huzaar Ronald van Dort. Ik zag al 
gauw dat het goed mis was met 
zijn been. Samen met huzaar 
Roest ben ik de Fennek ingeklom-
men om hem eruit te tillen. Op 
die manier konden we beter het 
ZHKH-protocol uitvoeren. Dat 
heb ik overgelaten aan Roest; zelf 
stuurde ik de omgeving aan. ‘Pak 
jij morfine, haal jij een infuus’, et 
cetera. En ik ondersteunde Roest 
bij zijn protocol. We bleven al-
lemaal heel rustig, wisten dat we 
nu de dingen moesten doen die 
we geleerd hadden. We functio-
neerden echt als team. Zonder dat 
was Van Dort er waarschijnlijk 
niet meer geweest. Dat ik hem nu 
weer regelmatig zie en spreek op 
de kazerne, is hartstikke mooi.’
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wachtmeester aron steenkamp (r): “zodra 
mensen het militaire pak zien, verwachten ze 
dat je te hulp schiet.”



Dien van Dort,
Moeder van Ronald
‘We waren die ochtend in Utrecht toen 
een bedrijfsmaatschappelijk werker 
belde. Ze had slecht nieuws voor ons 
en wilde met ons praten. Je realiseert je 
direct dat iets vreselijks gebeurd is met 
je kind. Onderweg naar huis voelden 
we alleen maar onmacht en verbijste-
ring, ik werd misselijk van de spanning. 
Vlak na thuiskomst stond de bedrijfs-
maatschappelijk werker al voor de deur. 
Zij bracht ons het nieuws. M’n man 
heeft de chirurg op TK nog gesproken. 
Ronalds toestand was stabiel maar 
kritiek. Ze dachten dat hij het niet zou 
halen. Hij werd snel naar Nederland 
gebracht zodat we nog afscheid van 
hem konden nemen. De bedrijfsmaat-
schappelijk werker is heel die zondag 
gebleven.
We hebben veel steun en begeleiding 
gehad vanuit Defensie; vanuit de 
geestelijke verzorging, het ziekenhuis 
en het maatschappelijk werk. Dat heeft 
ons veel goed gedaan. Nog steeds is er 
contact en worden we snel geholpen. 
Het indienen en afhandelen van decla-
raties en reiskosten gaat altijd vlug. Het 
enige dat me soms verbaasde waren de 
abrupte overgangen in het hulptraject. 
Het soms intensieve contact kon ineens 
naar een lager pitje gaan, wanneer 
Ronald een volgende fase van het 
traject inging. Dat zou van mij soepeler 
mogen verlopen.’

Overste Harold de Jong
Commandant 
103 ISTAR-bataljon
‘We proberen als eenheid goed en 
regelmatig contact te houden met 
gewonde collega’s. Hoe die contac-
ten zijn, wordt deels bepaald door de 
relatie die de gewonde al had met zijn 
collega’s. Mensen die dichterbij staan, 
gaan sowieso vaker langs. We blijven 
de gewonden betrekken. Maar ook het 
kader rouleert. Wanneer de maatjes 
van toen naar de KMS gaan of elders 
geplaatst worden, wordt de band met 
de eenheid minder nauw. Gevoelsmatig 
dan. Want de eenheid blijft verant-
woordelijk voor de nazorg. En daar wil 
ik mijn mensen zo goed mogelijk in 
helpen.’
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‘Ik droomde 
dat ik nog in Uruzgan was’
Huzaar-1 Ronald van Dort verloor bij een IED-aanslag op 30 maart 2008 beide benen. 

Opgeven is voor hem geen optie. ‘Gewond, maar niet verslagen. Dat is wat ik ben.’

‘Ik herinner me het moment die dag 
nog precies. De missie zat er bijna op, 
een paar weken nog. Ik bestuurde het 
derde voertuig van de colonne, een 
Fennek. We waren voor een verken-
ning op weg naar een politiepost bij 
Mirabad. De klap kwam vanaf het 
rechtervoorwiel. Door de explosie, 
twaalf kilo springstof van mortieren 
hoorde ik later, raakten m’n benen 
bekneld. Ik wist meteen dat het goed 
mis was, maar bleef bij kennis. Ik 
voelde eerst geen pijn. Twee medics 
schoten me te hulp. Mijn eigen buddy 
is ook medic, maar was zelf gewond 
geraakt bij de aanslag.
Via het gepantserde linkerraam, dat 
door de klap was weggeslagen, werd 
gelijk een infuus ingebracht. Na tien 
minuten hadden m’n collega’s me al 
uit het voortuig gekregen. Omdat ik 
niet zo fors ben, kregen ze me door 
het raampje naar buiten. Toen kwam 
de pijn langzaam opzetten en kreeg ik 
morfine toegediend. Al die tijd was ik 
helder van geest geweest. Ik heb zelfs 
gevraagd om foto’s te maken van hoe 
ik werd geholpen. Ik heb nooit het 
gevoel gehad dat ik dood zou gaan. 
Voor de uitzending hebben we tig 
keer geoefend op de situatie bij een 
IED-aanslag. Daardoor vertrouwde 
ik blind op de hulp van m’n colle-
ga’s. Binnen twintig minuten was de 
medevac-helikopter er, die me naar de 
Role-2 op Kamp Holland bracht. De 
medic aan boord van de Black Hawk 
spoot me direct weg. Maanden later 
werd ik wakker in het Centraal Militair 
Hospitaal in Utrecht.

Coma
Ik heb niet meegekregen dat ik een 
dag later alweer in Nederland was en 
wekenlang in coma ben gehouden. 
Ik had ook een gebroken kaak, een 
scheur in m’n schedel en nierproble-
men vanwege de verwondingen. Ik 

ben 25 keer geopereerd voor inwen-
dige bloedingen en om de wonden 
schoon te maken nadat m’n benen 
waren afgezet. In totaal heb ik 129 
zakken bloed gehad. Toen ik na lange 
tijd wakker werd, was ik versuft van 
alle medicijnen. Ik droomde soms dat 
ik nog in Uruzgan was en m’n Fen-
nek probeerde te starten, is me later 
verteld.

Kreta
M’n maatjes kwamen al snel op 
bezoek. Dat deed mij goed en hun 
ook. We hadden niet samen de missie 
af kunnen sluiten op Kreta. Ik wilde 
verder niet teveel bezoek, vond het 
wel best zo. Door het liggen was ik 
helemaal stijf geworden en kon me 
nauwelijks bewegen. Ik herinner me 
nog dat m’n vader me via een mond-
hoekje vla voerde.
Mark van de Kuilen en Jaaike 
Brandsma (die ook zwaargewond 
raakten aan hun benen, red.) zochten 
me samen op in het CMH. Dat heeft 
veel indruk op me gemaakt. Zij lieten 
me zien wat je allemaal nog kan, 
ondanks je verwondingen. Dat het 
loont om door te zetten. Daar heb ik 
me aan opgetrokken. Eerder dit jaar 
ben ik zelf langsgegaan bij een collega 
die ook zijn benen is kwijtgeraakt. 
Zodat hij zich aan mij kan optrekken. 
Voor de uitzending zei ik tegen m’n 
ouders: ik kom heel terug of in een 
kist. Als ik m’n benen kwijtraak, geef 
me dan maar een spuitje. Nu weet ik 
wel beter. Ik ben positief ingesteld. Als 
militair moet je doorzettingsvermogen 
hebben. Anders ga je niet bij Defensie 
werken.

Vooruitgang
Op 12 augustus ging ik voor het eerst 
naar het Militair Revalidatie Centrum 
in Doorn, fantastisch. Eindelijk weer 
vooruitgang, werken naar zelfstandig-

Gewond geraakt in Afghanistan, en dan?ronAld vAn dort
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heid. De begeleiding en de voorzie-
ningen daar zijn top. Het is prettig 
om tussen lotgenoten te zijn. Je praat 
een stuk makkelijker met collega’s die 
weten wat je doorstaat. Sneller dan 
verwacht was ik klaar met revalide-
ren. Dat is eigenlijk het enige dat me 
weleens verbaast: de soms abrupte 
overgangen in het hulpproces. Ik blijf 
afhankelijk van een rolstoel, want 
opnieuw leren lopen met behulp van 
protheses is niet mogelijk. In het huis 
van m’n ouders zijn verschillende 
aanpassingen gedaan, want de trap 
nemen lukt niet. Ook het huis waar ik 
binnenkort ga samenwonen met mijn 
vriendin Ilonka is aangepast, net als 
m’n auto.

Direct
Behalve fysiek heeft de aanslag me 
ook persoonlijk veranderd. Vroeger 

kropte ik alles op, nu zeg ik direct wat 
ik vind. En ik leef meer van dag tot 
dag, kijk niet jaren vooruit. Bij de Ca-
valerieschool van het OTCMan werk 
ik nu tijdelijk twee dagen in de week 
als instructeur Fennek. Ik hoef nooit 
om aandacht te vragen bij de eerste 
les. Zodra ik binnenkom zijn alle ogen 
op mij gefocust. Daar ben ik wel aan 
gewend. Als het mogelijk is, wil ik 
een theoretische opleiding volgen aan 
de KMS. Want ik wil militair blijven. 
Dat blijft mijn ding, ook al zal ik nooit 
meer kunnen rennen.

Aanspreekpunt
Ik hoop dat de verbondenheid met 
de eenheid blijft. Al weet ik dat mijn 
maatjes van nu ooit doorstromen 
of de dienst uitgaan. Het contact 
met het kader van de eenheid zou 
intensiever mogen. Maar ik besef dat 

het dagelijkse leven met oefeningen 
en uitzendingen gewoon doorgaat. 
Een vast aanspreekpunt binnen de 
eenheid als ‘gewondenbegeleider’ zou 
mijn voorkeur hebben. Ook zou ik een 
jaarlijkse bijeenkomst voor gewonde 
collega’s waarderen. Om iedereen 
bij elkaar te hebben en ervaringen te 
blijven delen.

Je moet je altijd beseffen dat je iets 
kan overkomen tijdens een uitzen-
ding. Dat mag je nooit onderschatten. 
Je oefent niet voor niks, het levert 
goede drills op. Dat heb ik zelf onder-
vonden. Zelfs na ernstige verwondin-
gen houdt het leven niet op. Op mijn 
arm heb ik begin dit jaar de spreuk 
van het Draaginsigne Gewonden laten 
tatoeëren, “vulneratus nec victus”. 
Want dat is wat ik ben: “gewond, maar 
niet verslagen”.’

‘Duidelijk 
haalbare doelen stellen’

Roger Hack raakte na een 

IED-aanslag op 18 april 

2008 vanaf zijn middenrif 

verlamd. Ondanks 

zijn handicap, blijft hij 

strijdbaar. ‘Militair zijn 

is nog steeds het mooiste 

beroep ter wereld.’

Bureau Casecoördinatie monitort het nazorg-
proces van gewonde collega’s. Luitenant-kolonel 
Rob Bogers begeleidt hierin (onder meer) Ronald 
van Dort en Roger Hack en hun thuisfront.

‘Bureau Casecoördinatie is geen speler in het proces van 
herstel, revalidatie en reïntegratie van gewonde collega’s, 
maar houdt het overzicht. We zorgen dat het proces in 
gang blijft en grijpen in wanneer er een kink in de kabel 
dreigt te komen. Om dit te realiseren houden we contact 
met de gewonde collega, zijn thuisfront en alle ander 

spelers die een bijdrage leveren aan het proces. Een 
voorbeeld hiervan is het overleg dat we periodiek heb-
ben met de behandelteams van het Militair Revalidatie-
Centrum (MRC), de eenheid, het Dienstencentrum Reïn-
tegratie (DCR) en de arbeidsdeskundigen van Bijzondere 
Medische Beoordelingen (BMB). Daar bespreken we de 
situatie van de revaliderende gewonde collega. ‘Verloopt 
alles naar wens? Krijgt hij de juiste hulp? Waar moet 
bijgestuurd worden?’
‘Binnen het proces speelt het gevoel van de gewonde 
collega een cruciale rol, goede timing is daarom een 

Bureau Casecoördinatie: ‘Timing is essentieel’

vereiste. In het begin trekt de gewonde collega nog 
sterk naar zijn eenheid. Logisch want dat is vertrouwd 
en bekend. Daar is maar een half woord nodig en men 
begrijpt elkaar. Terwijl de toekomst alleen maar onzeker-
heid en vragen oproept. 
Na verloop van tijd verandert dat gevoel. De eenheid 
verandert door personeelswisselingen. Maar belangrijker 
is dat de gewonde collega’s ook weer aan hun toekomst 
durven te denken. Dat is het moment waarop veelal 
kan worden gestart met de reïntegratie. Uit gesprekken 
moet blijken hoe ze hun toekomst zien. Een toekomst 
als gedispenseerde militair of als burger medewerker 

binnen defensie of een toekomst buiten defensie. Om 
tot een bewuste keuze te komen wordt de collega over 
alle opties geïnformeerd. De beslissing om een militair 
dispensatie te verlenen ligt uiteindelijk bij de Comman-
dant Landstrijdkrachten.’

‘Ondanks alle goede wil, leert de praktijk ons dat het 
voor een eenheid een onmogelijke opdracht is om de 
zorg voor deze gewonde collega goed te organiseren. 
Eenheden hebben volle agenda’s vanwege oefeningen, 
opwerken en uitzendingen. In de zorg voor deze ge-
wonde collega’s is verbetering mogelijk.’

‘Ik zat achterin de bak van de MB van 
de Romeo. Het laatste dat ik herinner 
is dat ik m’n sigaret tussen m’n vingers 
wegschoot. Het volgende moment lag 
ik op de grond en was iedereen om 
me heen druk bezig. Ik heb die hele 
klap gemist. (Waarbij boordschutter 
Toninho Norden zwaargewond raakte 
en twee collega’s sneuvelden). Twee 
medics en een voormalige voertuig-
commandant van me die er ook bij 

‘Vulneratus nec victus. 
Dat is wat ik ben: 

gewond, maar niet 
verslagen’

ronAld vAn dort
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Kapitein Dirk Morsink
‘Met Roger en Toninho Norden heb 
ik in Afghanistan niet als pelotons-
commandant samengewerkt, want 
zij waren al onderweg naar Neder-
land toen ik pc werd. Na de uitzen-
ding ben ik direct bij ze langsgegaan.  
Ook de ouders stelden het op prijs. 
We hebben nog geregeld contact. 
De nazorg voor mijn peloton vind 
ik belangrijk. Ik heb bij de com-
mandant van de Gevechtstrainings-
school, waar ik nu werk, gepleit om 
Roger en Toninho aan de slag te 
helpen. Volgens de commandant zijn 
hier voldoende mogelijkheden en 
faciliteiten voor gewonde collega’s. 
Verschillende werken hier al.
De band met de eenheid is en blijft 
erg belangrijk voor gewonde col-
lega’s. Het kader moet hen daarom 
zoveel mogelijk bij pelotonseve-
nementen blijven betrekken. En ze 
daarbij goed bedienen, want de stap 
om mee te doen kan soms groot 
zijn. Dus niet alleen uitnodigen, 
maar zeggen: “Woensdag gaan we 
schieten op de Harskamp. Om 8.00 
uur staat een MB voor de deur. Ga 
je mee?”
Veel initiatief in de nazorg vanuit de 
eenheid ligt nu bij de pc of cc. Het 
zou goed zijn dat elke compagnie 
een ‘vaste’ bedrijfsmaatschappelijk 
werker heeft die begeleiding kan 
geven. Vooraf, maar ook wanneer 
daadwerkelijk gewonden of doden 
zijn gevallen. Daar zijn zowel de 
gewonde collega’s als de eenheid 
mee geholpen.’

Overste Frank Overdiek
Commandant 45 Painfbat
‘We doen ons best, maar als een-
heid kun je nooit aandacht genoeg 
geven aan gewonden. Ze verlangen 
die aandacht en verdienen die ook. 
Maar de trein dendert continu door. 
Onze C-compagnie telt maar liefst 
negen gewonden. Het is haast een 
dagtaak voor één functionaris om alle 
zaken voor de gewonden te regelen. 
Want daar zit veel tijd in. En tegelijk 
staan oefeningen en de volgende 
uitzending al weer voor de deur. We 
staan altijd klaar voor onze gewonde 
collega’s, maar helaas zitten er maar 
24 uur in een dag.’

was hielpen me. Ik was verward, heel 
erg boos en besefte nog niet gelijk wat 
er gebeurd was. Ik had niet door dat 
m’n benen niet meer bewogen.

Black Hawk
De medevac-helikopter bracht me naar 
de Role-2 op Kamp Holland. Ik dacht 
nog: ‘vlieg ik eindelijk in een Black 
Hawk mee, kan ik alleen maar het 
plafond zien.’ Vanuit het ziekenhuis 
heb ik naar huis gebeld. Volgens m’n 
moeder heb ik gezegd dat ik na een 
paar pijnstillers weer aan de slag zou 
kunnen. Zes uur later was ik al op 
Kandahar Airfield, waar ik verder on-
derzocht zou worden. Daar realiseerde 
ik me dat twee jongens van ons om-
gekomen waren, omdat zij niet direct 
met ons mee zouden vliegen naar Ne-
derland. Gewonden en gesneuvelden 
vliegen nooit samen terug. Dan weet 
je genoeg. Die nacht zijn Toninho en 
ik met een Britse gewondenvlucht 
naar Nederland overgebracht. Ik heb 
me in slaap laten brengen, wilde niet 
veertien uur lang naar een plafond 
kijken. Na de landing op Eindhoven 
werden we met ambulances naar 
het CMH overgebracht. Toen ik daar 
wakker werd, vond ik de situatie eerst 
raar. Ik had allerlei drains en pompen 
aan m’n lijf hangen, omdat ik ook nog 
een dubbele klaplong had opgelopen 
door de aanslag. Ik begreep niet hoe 
m’n ouders in Afghanistan waren ge-
komen. “Zover kan ik niet rijden met 
m’n brommer”, grapte m’n moeder 
nog. 

Schroeven
Twee dagen na de aanslag in Uruzgan 
lag ik in Utrecht op de operatietafel. 
Om m’n rug te fixeren werden negen 
schroeven en staven aangebracht en 
die gaan er nooit meer uit. Na twee 
weken op de intensive care kon ik 
naar de verpleegafdeling. Op TK was 
ik langzaamaan gaan beseffen dat iets 

niet goed was met m’n benen. Maar 
pas in Utrecht drong het echt tot me 
door. Ik wilde m’n benen optillen. 
In m’n hoofd lukte dat wel, maar er 
bewoog niks. Ik werd kwaad, bang, 
boos, verdrietig en daarna een mix van 
dat alles. ’s Nachts had ik nachtmer-
ries. Ik droomde dat ik achtergelaten 
werd na een aanslag. Dat ik werd 
vergeten in de hectiek. De angst van 
elke militair volgens mij. Daarnaast 
kreeg ik paniekaanvallen en had een 
schuldgevoel: waarom leef ik nog wel 
en zij niet meer? Ik gaf aan dat ik met 
iemand wilde praten. Een paar sessies 
met een psychiater deden wonderen; 
ik heb sindsdien nooit meer een 
nachtmerrie gehad.

Doelen
Na het besef dat ik m’n benen nooit 
meer zou kunnen gebruiken, begon 
ik duidelijk haalbare doelen te stellen. 
Ik wilde naar het revalidatiecentrum 
in Doorn, zodat ik kon beginnen met 
revalideren. Ik wilde snel zelfred-
zaam worden. Leren omgaan met een 
rolstoel, me kunnen verplaatsen, het 
huishouden doen en opnieuw leren 
autorijden in een aangepaste auto. 
Sneller dan gepland was ik klaar. In 
Doorn heb ik een jaar geleden m’n 
vriendin ontmoet, Wendy. Zij was daar 
zelf ook om te revalideren na een be-
drijfsongeval. Sinds kort wonen we in 
onze aangepaste woning. Het viel niet 
mee om die te vinden, de gemeente 
waar ik eerst woonde werkte niet goed 
mee. Toen zijn we zelf ergens anders 
op zoek gegaan. 

Qua gedrag ben ik extremer dan 
vroeger. Ik ben mondiger en cynischer 
geworden. In een rolstoel word je 
gemakkelijk over het hoofd gezien. 
Dat is soms frustrerend. Eerst was ik 
niet altijd gediend van de aangeboden 
hulp. Nu besef ik veel beter dat het 
goedbedoeld is. Ik leer mijn handi-

cap steeds beter accepteren. Als ik 
een tijdje terug een schoen niet aan 
kreeg, was ik de rest van de dag cha-
grijnig. Dat gebeurt me niet meer. Ik 
kijk weer naar de toekomst. Ik heb 
een relatie om m’n best voor te doen 
en een goede job bij TACTIS waar 
ik nu twee dagen in de week allerlei 
klussen doe naast het revalideren. 
Het zijn de eerste stappen terug 
op de werkvloer. Ik wil graag mijn 
militaire kennis en ervaring van de 
afgelopen acht jaar blijven gebruiken 
bij TACTIS. Bijvoorbeeld als systeem 
operator of role player. Hopelijk kan 
ik later naar de KMS, zoals ik van 
plan was.

Contact
Voor gesneuvelde collega’s is gepaste 
aandacht; ze worden bijvoorbeeld 
regelmatig herdacht. Bij gewonden 
ligt dat anders. Die hebben behoefte 
aan contact met de eenheid: om 
administratieve zaken te regelen, 
zoals reiskostenvergoedingen, maar 
ook voor advies. Die contacten 
zouden beter mogen. Eerst was er 
een sergeant-majoor van het NADET 
(nadetachement dat achterblijft op de 
kazerne in Nederland, red.) die altijd 
voor ons klaarstond. Echt klasse ge-
woon. Maar sinds hij weg is, verloopt 
het stroever. En dat is jammer want 
het is belangrijk dat bij het bataljon 
een vast aanspreekpunt is voor ons. 
Ook wanneer de rest op oefening of 
op uitzending is. 
Terugkijkend ben ik heel erg tevre-
den over de hulp vanuit Defensie. 
Ik ben vlot en vakkundig geholpen. 
Alleen de papiermolens zouden wat 
sneller mogen draaien. Ik hoop dat 
de organisatie iets doet met de erva-
ringen van gewonde collega’s. Zodat 
ze in de toekomst nog beter geholpen 
worden. Ondanks alles blijft militair 
zijn voor mij de mooiste baan ter 
wereld.’

��

‘Ik ben mondiger geworden. 
In een rolstoel word je 

gemakkelijk over het hoofd gezien’

roger hAck
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‘Balletdocent.’ Met een voorzichtige 
glimlach leest sergeant Wesley van 
Steen voor uit het dikke beroepenboek 
voor hem op tafel. Zijn cynische blik 
verraadt geveinsde interesse. Alsof 
de Brabantse infanterist zich ooit op 
spitzen zou vertonen.
Bovendien: zijn knie laat geen 
pirouettes meer toe. Nadat Van Steen 
gewond raakte bij een IED-aanslag 
(september 2008), zal zijn knie nooit 
meer optimaal kunnen functioneren. 
Hoe hard hij hier, op het Militair 
Revalidatie Centrum (MRC) in Doorn, 
ook aan zijn herstel werkt. ‘Negen-
tig procent herstel’, daar hoopt de 
sergeant op. ‘Maar ik ga voor de volle 
honderd. Je moet er het uiterste uit 

willen halen. Maar ook reëel zijn: met 
een rugzak om stekkeren zal waar-
schijnlijk nooit meer gaan.’
Daarom zit de 24-jarige Van Steen, 
voorheen groepscommandant bij 45 
Pantserinfanteriebataljon, nu gebogen 
over een dik boek vol mogelijke nieu-
we beroepen. De sergeant is al aardig 
overeind gekrabbeld en hoopt over vijf 
maanden klaar te zijn met revalideren. 
Een goed moment om zich te oriënte-
ren op zijn toekomst. Het MRC helpt 
hem, met een Beroepsinteressetest 
(BIT), een capaciteitentest, arbeidsbe-
middeling en door hem te begeleiden 
bij het kiezen van een nieuwe carrière, 
binnen of buiten Defensie.
‘Mijn oude functie zal ik niet meer te-

rugkrijgen’, realiseert Van Steen zich. 
‘In hoeverre ik herstel is nog koffiedik 
kijken. Ik sta daarom open voor alles.’

Ingewijden
Een grijze Peugeot draait het pleintje 
voor het MRC op. Daar is korporaal 
Toninho Norden, Tony voor ingewij-
den. En ingewijden, die zijn er in 
het MRC in overvloed. In revalidatie-
centrum Aardenburg kent iedereen 
elkaar; revalidanten, therapeuten en 
medewerkers. Als Norden zichzelf uit 
zijn aangepaste auto en in zijn rolstoel 
heeft getild – een makkie voor de fana-
tieke, breedgeschouderde bankdruk-
ker - en de gymzaal binnenrolt, wordt 
hij van alle kanten met zijn bijnaam 
begroet.
‘Ik heb hier geen klagen’, zegt Norden, 
die in april 2008 als Minimi-schutter 
(ook 45 Painfbat) met zijn MB op een 
Improvised Explosive Device (IED) 
reed en beide onderbenen verloor. 
‘Het is heel prettig dat we hier met 
militairen onder elkaar zijn. We bie-

den elkaar steun, begrip en vermaak. 
En de therapeuten zijn militairen 
gewend, ze begrijpen onze verhalen 
en klachten. Dat vind je in een civiel 
revalidatiecentrum niet.’
Norden hijst zich in twee protheses. 
Op twee krukken schuifelt hij door 
de gangen van het MRC. Stapje voor 
stapje probeert Norden vooruit te 
komen. Drie dagen per week werkt 
hij aan zijn herstel, tijdens sporturen, 
fysio- en ergotherapie. De ergothera-
peut begeleidt hem bij het aangepast 
leven, wonen en functioneren in de 
wereld buiten het revalidatiecentrum. 
‘Het gaat goed’, zegt Norden met een 
vrolijk gezicht. ‘Ik ga niet bij de pak-
ken neerzitten. 
Dat kan niet. 
Ik ben positief: 
ik maak er het 
beste van en 
word daar heel goed bij geholpen. Ik 
klaag niet.’

Procedure
Norden en Van Steen hebben veel 
overeenkomsten. Beiden zijn in 
Afghanistan gewond geraakt, volgens 
de gangbare procedure via de Role-2 
op Kamp Holland naar Nederland ge-
bracht en in het Centraal Militair Hos-
pitaal in Utrecht (CMH) geopereerd. 
Daarna kwamen ze om te revalideren 
in Doorn.
Maar grote verschillen zijn er ook. 
Norden is parttimer op het MRC en 

zet alweer zijn eerste stappen in het 
arbeidsproces - bij Tactische Indoor 
Simulation (TACTIS) van het OTC 
Manoeuvre. Hij woont bij zijn ouders, 
in een huis waaraan de nodige aanpas-
singen zijn aangebracht. In Doorn 
heeft hij eerst leren omgaan met 
een rolstoel en zijn ernstig gewonde 
rechterarm weer leren gebruiken. Nu 
begint hij te wennen aan het lopen 
met lage protheses. Zijn volgende 
doelen zijn duidelijk en eenvoudig. 
‘Leren lopen op hoge protheses, zodat 
ik weer 1,84 meter ben. Een eigen 
huis, waarin ik me zelf kan redden. En 
een vaste baan.’
Voor Van Steen ligt het gecompli-

ceerder. Zijn 
verwonding is 
minder zwaar, 
maar dat maakt 
het niet mak-

kelijker. Tegenslag en twijfel liggen 
bij Van Steen nog regelmatig op de 
loer. Hij is binnenslaper op het MRC 
en revalideert vijf dagen per week: 
sporten, fysiotherapie en “virtuele 
revalidatie” in het Computer Assisted 
Rehabilitation Environment (CAREN), 
een nieuwe, hypermoderne virtuele 
omgeving. ‘De faciliteiten zijn hier 
prima’, beseft Van Steen zich, ‘CAREN 
is goed, de begeleiding bij de sport is 
bijna één op één.’
Maar daarmee is een gewonde militair 
er nog niet per se bovenop geholpen. 
‘Ik zit hier al elf maanden, de hele 
week. Ik vermaak me met collega’s, 
maar je wordt er niet altijd even vrolijk 
van. Ik heb nu ook een terugslag, 
ben nogmaals geopereerd aan m’n 
knie. Waar het naartoe gaat? Ik weet 
het niet. Toekomstplannen maken is 
moeilijk. Dat is best frustrerend.’
Op eigen verzoek heeft Van Steen be-
geleiding van een bedrijfsmaatschap-
pelijk werker. Dat helpt, als uitlaat-
klep. En nu hij bij het Schoolbataljon 
Zuid tijdelijk werk heeft gevonden 
als instructeur, is de nabije toekomst 
na het einde van zijn revalidatie (‘ik 
hoop over vijf maanden’) in elk geval 
gewaarborgd.

Blijven
Maar dan? Norden wil militair blijven. 
‘Er is geen betere baan dan dit. Ik heb 
nergens spijt van en zou zo weer naar 
Afghanistan gaan. Het liefst word ik 
lid van van het Nederlands paralym-
pisch powerlift-team en de Defensie 
Topsport Selectie. Ik weet niet of het 
kan, maar ik ga het in ieder geval 
proberen.’
Ook sergeant Van Steen heeft Defen-
sie nog niet uit zijn hoofd gezet. ‘Een 
militaire functie als specialist zou het 
mooist zijn’, zegt hij. ‘Maar ik houd 
alle opties open. Ik ga eerst een goede 
opleiding volgen en dan zie ik wel 
welke mogelijkheden op mijn pad 
komen.’
Uiteindelijk is een positieve instel-
ling de belangrijkste stap naar een zo 
goed mogelijk herstel, stelt Norden. 
‘Ik sprak laatst op een herdenking de 
moeder van een gesneuvelde collega. 
Ze zei: “Ik wou dat ik mijn zoon nu 
had zoals jij nu bent.” Ik schrok, wist 
niet wat ik moest zeggen. Ze heeft 
gelijk, ik ben wel m’n benen verloren, 
maar ik ben er tenminste nog. Daar 
ben ik dankbaar voor, het kan nog veel 
erger. Daarom moeten we door, altijd.’

Stapje voor stapje vooruit

militAir revAl idAt ie  centrum AArdenburg

‘Militairen bieden elkaar hier 
steun, begrip en vermaak’

wesley van steen: ‘toekomstplannen maken is moeilijk. dat is best frustrerend.’

toninho norden moet vooral steeds meer 
meters maken met zijn protheses en doet dat 
door de gangen van het mrc aerdenburg.

wesley van steen in de computer assisted 
rehabilitation environment. caren lijkt 
op een levensgrote wii spelcomputer, 
maar is een nieuwe, hypermoderne virtuele 
revalidatieomgeving.

In de bossen van Doorn staat het Militair Revalidatie 

Centrum Aardenburg. In alle rust en met elkaars steun 

en begrip werken gewonde militairen daar aan hun 

herstel.

Gewond geraakt in Afghanistan, en dan?



‘Fransen arrogant? 
Kijk eens goed in de spiegel’

liA isonoff ic ier in pAri js

Frankrijk

Oppervlakte: 551.500 km2

Inwoners: 61 miljoen
Hoofdstad: Parijs

Defensie: 
Het Franse ministerie van Defen-
sie bestaat uit een État-Major des 
Armées (vergelijkbaar met onze 
Defensiestaf van voor 2003), Délé-
gation Générale pour l’Armement 
(soort DMO), Secrétariat Général 
pour l’Administration (soort HDP), 
Marine nationale (marine), Armée 

de Terre (landmacht) en Armée de 
l’Air (luchtmacht). De Gendarme-
rie (soort marechaussee, maar ook 
verantwoordelijk voor de politietaak 
op het platteland) valt sinds kort niet 
meer onder Defensie, maar onder 
Binnenlandse Zaken. Wel behouden 
zij de militaire status. De krijgsmacht-
delen opereren nog strikt gescheiden, 
met eigen verantwoordelijkheden en 
budgetten. De Chef État Major des 
Armées (Franse CDS) stuurt echter 
wel de troepen in het uitzendgebied 

aan. De Franse krijgsmacht bestaat 
uit 243.000 militairen en 75.000 bur-
gers. Het Defensiebudget voor 2009 
is 29,65 miljard euro. 

Landmacht:
L’Armée de Terre (landmacht) bestaat 
uit 134.000 militairen en 22.500 bur-
germedewerkers. Ook zijn er 18.300 
reservisten en 18.900 vrijwilligers. 
Oud-militairen worden tot vijf jaar na 
hun dienst verplicht automatisch in 
het reservistenbestand opgenomen. 

Het CLAS heeft strategische partnerschappen met diverse buitenlandse krijgsmachten 

en laat zich daar vertegenwoordigen door liaison- en exchange officieren (LSO, XO). 

Elke maand vertelt een collega over het nut en de noodzaak van zijn werk. Deel 6: Frankrijk.

Studeren aan dezelfde school als 
Napoleon en vanuit het leslokaal 
uitzicht op de Eiffeltoren en de parken 
van Parijs. Luitenant-kolonel Peter van 
Sorgen noemt het een ‘cadeautje van 
de koningin’ dat hij het afgelopen jaar 
de Franse HDV heeft mogen volgen. 
De komende twee jaar is hij onze LSO 
in Parijs.

‘Collège Interarmées de Défense 
(CID).’ Als luitenant-kolonel Peter van 
Sorgen het uitspreekt, hóór je dat hij 
vóór het CID - te vergelijken met onze 
Hogere Defensievorming (HDV) - vijf 
maanden een intensieve taalopleiding 
heeft gevolgd. Van Sorgen kijkt met 
plezier terug op zijn tijd aan de legen-
darische École Militaire, waar zelfs 
Napoleon ooit nog gestudeerd heeft. 
‘Naast een kijkje in de Franse militaire 
keuken en cultuur, was het vooral 
een smeltkroes van internationale 
indrukken, aangezien de cursus naast 
230 Franse cursisten werd gevolgd 
door 112 buitenlandse cursisten uit 75 
verschillende landen.’

Nu Van Sorgen, van huis uit genist 
en hiervoor commandant 101 NBC-
compagnie, het CID heeft afgerond, 
kan hij beginnen met zijn functie als 
LSO. Hij heeft er veel zin in. ‘Leren 
van een nieuwe taal en cultuur, wonen 
en werken in de meest bruisende stad 

van de wereld: een cadeautje van onze 
koningin.’ Van Sorgens functie is in 
feite een combinatie van drie liaison-
functies: bij het Centre de Doctrine 
d’Emploi des Forces (CDEF), bij het 
Centre de Planification et de Conduite 
des Opérations (CPCO) en bij het 
État Major Interarmées de Force et 
d’Entrainement (EMIA-FE).

Paarse stoel
Het CDEF is het doctrinecentrum van 
de Franse landmacht. Naast het uitge-
ven van doctrinepublicaties, leidraden 
en voorschriften, geeft het CDEF 
bladen uit en publiceert het boeken 
over doctrine en het militaire métier. 
Van Sorgen: ‘Ik 
zal bekijken of 
bepaalde doctri-
nezaken interes-
sant zijn voor 
de Nederlandse 
landmacht. Als 
dat het geval is, informeer ik het doc-
trinecentrum van het OTCOperatien. 
Andersom kan natuurlijk ook. Dat 
kan leiden tot een specifieke vraag, of 
zelfs een verzoek voor een bezoek of 
permanente samenwerking.’

Het CPCO, qua functie te vergelijken 
met ons Defensie Operatie Centrum 
(DOC), plant toekomstige missies en 
stuurt huidige missies aan. Ook is het 

Livre Blanc:
In het Livre Blanc (2008) wordt het 
defensie- en veiligheidsbeleid voor de 
komende vijftien jaar beschreven. Een 
aantal drastische veranderingen staat 
te gebeuren. De vaste kosten van 
personeel en infrastructuur worden 
gereduceerd om zo nieuwe materiee-
linvesteringen te kunnen bekostigen. 
Geen reductie van het budget dus, 
maar een ombuiging van investerin-
gen. Zo wordt het aantal kazernes 
teruggebracht van honderden naar 

negentig. Ook heeft het Livre Blanc 
een reductie van 54.000 militairen 
en burgers tot gevolg. Inlichtingen 
krijgen de komende jaren prioriteit. 

Materieel:
Frankrijk heeft een sterke defensie-
industrie. Vrijwel al het materieel 
wordt in Frankrijk vervaardigd. Het 
land heeft bijvoorbeeld een vliegdek-
schip, nucleaire onderzeeërs, eigen 
fregatten, eigen gevechtsvliegtuigen 

en helikopters, eigen artilleriestukken 
(de Ceasar) en tanks (de Leclerc), en 
eigen gevechtsvoertuigen. Het per-
soonlijk wapen is het aanvalsgeweer 
FAMAS. Frankrijk is een nucleaire 
macht en wil onder alle omstandighe-
den zelfbeschikking houden over haar 
eigen nucleaire wapen.

Personeel:
Sinds 1997 is de dienstplicht in Frank-
rijk opgeschort. Het land kent een 

CPCO verantwoordelijk voor mis-
sie-evaluaties (lessons learned). Het 
CPCO is ingebed in het État Major des 
Armées (zie kader). Het liaisonschap 
op het CPCO is een paarse functie. 
Van Sorgen krijgt aan Nederlandse 
zijde vooral te maken met de DOPS 
(Directie Operaties) en daarnaast 
eveneens met de DAOG (Directie Aan-
sturen Operationele Gereedstelling), 
en het ressort Internationale Militaire 
Samenwerking (IMS). ‘Bij de DOPS 
gaat het om de mogelijke operatio-
nele samenwerking met de Fransen’, 
vertelt de overste. ‘Soms gaat het 
om de vraag hoe de Fransen dingen 
aanpakken in een missie en soms om 

daadwerkelijke 
samenwerking. 
Op dit moment 
werken we bij-
voorbeeld met 
zestig Fransen 
samen in het 

OMLT (Operational Mentoring Liaison 
Team, red.) in Uruzgan, wat mede 
door mijn voorganger in de steigers 
is gezet.’

Het EMIA-FE is een hoofdkwartier/
staf, dat onder meer de kern van een 
nieuwe operationele staf voor uitzen-
dingen levert, en ook verantwoordelijk 
is voor het opleiden, trainen en opwer-
ken van staven. Ook deze liaisonfunc-
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‘De Fransen hebben 
veel respect voor ons werk 

in Afghanistan’

het bureau defat (defensie attaché) in 
parijs.

‘vigipirates’ bij de eiffeltoren: militairen 
die de veiligheid in de franse hoofdstad 
nauwlettend in de gaten houden. 

een deel van zijn liaisonfunctie vervult van 
sorgen bij het centre de doctrine d’emploi 
des forces (cdef).

op de école militaire studeerde overste van 
sorgen met 230 franse militairen.



tie is paars. De relatie die Peter van 
Sorgen hier onderhoudt, is voorname-
lijk met de DAOG en ligt op het gebied 
van oefening en training. ‘Het gaat om 
vragen als waar we eventueel kunnen 
aanhaken en hoe zij zaken aanpakken’, 
aldus Van Sorgen. Voorbeelden van 
samenwerking zijn de oefeningen die 
voor de komende tijd op het program-
ma staan in Gabon en Senegal; Afri-
kaanse landen 
waar de Franse 
krijgsmacht 
permanent 
aanwezig is.

Aangezien Van 
Sorgen een paarse stoel bekleedt en 
vooral voor en met de Defensiestaf 
zal werken, staat zijn werk ook deels 
in het teken van de landmacht. Van 
Sorgen: ‘Op de momenten dat het 
CLAS leidend OPCO is tijdens een 
missie, ligt het voor de hand dat ik 
automatisch wordt gekoppeld aan het 
CLAS. Bovendien zijn 85 procent van 
de Franse uitgezonden militairen, 
landmachters, wat inhoudt dat mijn 
werk ‘landmachtzwaar’ is.’

Alternatief
Van Sorgens werk zal de komende tijd 
dus vooral in het teken staan van het 
zoeken naar mogelijke samenwerking 
tussen de twee partnerlanden Neder-
land en Frankrijk. Op dit moment is 
de mogelijke uitwisseling echter be-
perkt. Hij legt uit: ‘Frankrijk heeft zich 
later aan Afghanistan gecommitteerd. 
Daardoor spelen op dit moment dis-

cussies die 
in Neder-
land eerder 
speelden. 
Bijvoor-
beeld over 
de Counter 

IED-problematiek en de bepantsering 
van voertuigen. Feit is wel dat techni-
sche veranderingen in Frankrijk veel 
sneller doorgevoerd worden omdat 
zij een omvangrijke eigen militaire 
industrie hebben. De Fransen zijn 
verder erg geïnteresseerd in hoe wij 
als klein land de dingen in Afghani-
stan aanpakken. Daar hebben ze veel 
respect voor. Ook met betrekking tot 
de huidige reorganisatie binnen de 
Franse defensie-organisatie, zouden zij 

‘dag van de oproep ter voorbereiding 
op Defensie’. Alle staatsburgers van 
16 tot 18 jaar zijn verplicht zo’n dag 
- waarop ze kennis maken met het 
militaire vak - te volgen. 
  
Missies:
In totaal zijn 23.000 Franse militai-
ren in het buitenland gestationeerd. 
Naast uitzendingen zijn dat ook 
plaatsingen in landen waar Frankrijk 
permanente inbreng heeft, zoals 
Djibouti. De grootste missie is Afgha-
nistan (3000 man), geconcentreerd 
rond Kabul. Verder vormen Libanon, 

Kosovo en diverse landen in Afrika 
grote Franse missiegebieden. 

Samenwerking:
Frankrijk heeft een eigen militaire 
strategie. Deze is gebaseerd op het 
beschermen van de bevolking, het 
grondgebied en de departementen. 
Hiermee worden de Franse belangen 
- ook economische - waar ook ter 
wereld gewaarborgd. De Fransen 
stellen hun onafhankelijkheid voorop. 
Wel willen ze een verregaande 
Europese samenwerking. Ook zijn 
ze sinds kort terug in de militaire tak 

van de NAVO, onder voorbehoud 
dat ze zelf mogen beslissen over 
de inzet van hun troepen. Om de 
inzetopties, zoals recent in Tjaad, ook 
in de toekomst mogelijk te maken, 
zal Nederland de komende tijd 
samen met Frankrijk meer oefenen 
in Afrika. Dit jaar werd al geoefend 
in Gabon, volgend jaar in Senegal en 
in 2012 tijdens Joint African Lion. In 
Uruzgan werken we nu samen in het 
Operational Mentoring Liaison Team 
(OMLT). De samenwerking in EUFOR 
Tsjaad is net afgerond.
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‘Dit is ‘m, de “voordeursleutel universeel”.’ Adjudant 
Paul Jamin, lid van het projectteam Klein Kaliber Wapens 
(KKW) van de Infanterieschool van het OTC Manoeuvre, 
heeft wel beeld bij de bijnaam van de Mossberg Shotgun 
M590. Jamin is met zijn teamgenoten, adjudant Paul 
Klopman en adjudant Arie van der Harst, verantwoordelijk 
voor het schrijven en implementeren van opleidingen voor 
nieuwe KKW. Als geen ander kent hij de eigenschappen 
van de nieuwkomer in de wapenkamer. 
Het belangrijkste doeleinde van de shotgun is breaching, 
het geforceerd openen van deuren. 
Het nieuwe jachtwapen van het Commando Landstrijd-
krachten (CLAS) kan echter meer. Ook in jungle warfare en 
bij gevaar op korte afstand is de shotgun met diverse soor-
ten patronen een bruikbare toevoeging aan de bewapening 
van een groep.

Jachtwapen
Bij het Korps Commando Troepen is het Amerikaanse 
jachtwapen al in gebruik. Ook geneeskundige eenheden 
hadden de shotgun al: HPG’ers (Hygiëne Preventieve 
Gezondheidszorg) zetten het wapen in ter bestrijding van 
schadelijke dieren. Onlangs besloot het CLAS de twelve 
gauge shotgun (18,2 mm) aan te schaffen voor alle infante-
rie-eenheden. Van elke groep wordt één persoon uitgerust 
met een shotgun die het wapen naast het standaardwapen 
bij zich draagt.
De Mossberg M590 is ondanks zijn lengte van 1,16 meter 

De shotgun opent 
gesloten deuren

en gewicht van vier kilo, eenvoudig in gebruik. De aanvoer 
van een patroon (doorgaans hagel, maar ook traangas of 
een enkele kogel) werkt via een simpel, handmatig pomp-
mechanisme.

Serieus
De shotgun is een opvallende verschijning in de wapenka-
mer van het CLAS, een wapen waar beslist voorzichtig en 
serieus mee moet worden omgegaan. Het is geen geweer 
voor haarfijne precisieschoten en vooral door een andere 
richtmethode dan bij het schieten met een Diemaco voelt 
de shotgun bij bewegende doelen aanvankelijk onwennig 
aan. ‘Geen wonder dat de schietoefening Wildbestrijding, 
met een rollende “rolhaas” als doel, zelfs lastig was voor 
schietinstructeurs’, geeft Jamin als voorbeeld. ‘Je moet er 
anders mee richten, een kwestie van wennen en oefenen.’
Het wapen heeft als belangrijkste kwaliteit dat het op korte 
afstand flinke impact kan geven op een groot oppervlak. 
Waardevol bij een search-actie, maar ook bijvoorbeeld tij-
dens een patrouille in junglegebied of in Afghanistan, zoals 
ter bescherming tegen wilde en gevaarlijke dieren.

De schietinstructeurs zijn inmiddels opgeleid, alle voor-
schriften zijn geschreven. Nu kunnen de eerste infanteris-
ten worden opgeleid als basisschutter. 
Adjudant Jamin: ‘De opleiding ligt klaar. Als ze op uitzen-
ding gaan, willen ze de shotgun ongetwijfeld meenemen. 
Het wapen is een welkome aanvulling voor het werk dat we 
daar doen.’

De Mossberg shotgun M590 is het nieuwste Klein Kaliber Wapen in het assortiment 

van het CLAS. Infanteristen kunnen het imposante jachtgeweer vooral inzetten voor 

breaching.

hun voordeel kunnen doen met onze 
ervaringen.’

Voor de toekomst ziet Van Sorgen 
meer situaties waarbij er uitwisseling 
tussen Nederland en Frankrijk zal 
zijn. ‘Als we iets op het Afrikaanse 
continent willen doen, blijken we al 
snel Franse steun nodig te hebben. 
De Fransen kennen de Afrikaanse 
cultuur, kennen de landen en hebben 
vaak bilaterale verdragen afgesloten en 
zelfs permanente militaire voet aan de 
grond. Daarnaast biedt Frankrijk een 
mogelijkheid om invulling te geven 
aan onze nationale ambities in multi-
lateraal verband. Frankrijk investeert 
in een eigen, onafhankelijke strategie 
en wil zich duidelijk sterker positione-
ren in NAVO en EU-verband door een 
sterke Europese identiteit te creëren. 
Vaak is dit simpelweg vanwege het 
feit dat ze ambitieus zijn en vanuit de 
cultuur zaken anders zien en doen. 
Arrogant? Dat zou ik niet zo willen 
zeggen. Ik vind dat we beter zelf eens 
goed in de spiegel moeten kijken. De 
benadering van de Fransen zit eerder 
in hun cultuur en gebruiken.’

‘De Fransen kennen 
de Afrikaanse cultuur’

de école militaire is wereldberoemd. 
zelfs napoleon heeft er gestudeerd.

luitenant-kolonel peter van sorgen, 
de nieuwe lso in frankrijk.



43 BRIGADE VERKENNINGSESKADRON

REGIMENT HUZAREN VAN BOREEL

EENHEID AAN HET WOORD

Eerste-luitenant 

Jan-Jaap Bakker

Waarnemend 

plaatsvervangend 

commandant 43 BVE

‘Ik wilde graag bij de cavalerie en stond toen 

voor de keuze: verkenningen of tanks. Ik heb 

voor de verkenningen gekozen, omdat dat 

meer fysiek is. 43 BVE is een hechte eenheid. 

Omdat we een kleine club zijn, kent iedereen 

elkaar. Wat mij ook bevalt, is de hoge mate van 

zelfstandigheid. Er zijn wel richtlijnen, maar 

daarbinnen ben je redelijk vrij. De kernwoorden 

waarmee ik 43 BVE zou omschrijven, zijn dan 

ook zelfstandigheid en gedrevenheid. Alles 

draait hier om uitzendingen. Zelf ben ik op 

uitzending geweest in 2007, met het verken-

ningspeloton van de Battlegroup. Een goede tijd, 

maar helaas hebben we ook een man verloren 

(kpl-1 Ronald Groen, red.).’

‘Boreel!’

STANDPLAATS EN TAKEN
De verkenners van 43 BVE zijn de ogen en oren van 43 
Gemechaniseerde Brigade. De eenheid verzamelt allerlei 
informatie die de brigade nodig heeft voor het uitvoeren 
van haar taken. Sinds 2006 beschikt de eenheid over het 
verkenningsvoertuig de Fennek. Met dit technisch hoog-
staande en zeer terreinvaardige voertuig kunnen de verken-
ners (bijna) ongezien hun werk doen. De verkenners van 43 
BVE zijn gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte.

WAPENFEITEN
Sinds de oprichting in november 2001, heeft 43 BVE bijge-
dragen aan de volgende missies:
SFOR (Bosnië, 2002); ISAF – PRT (Noord-Afghanistan, 
2005); OEF – SFTG (Zuid-Afghanistan, 2005); EUFOR 
(Bosnië, 2005); ISAF – TFU 3 (Afghanistan, 2007); ISAF 
– OMLT (Afghanistan, 2007, 2008 en 2009).

TRADITIES
Cavalerie
• Al voor de Tweede Wereldoorlog werd de zwarte baret
  gedragen door de zogenaamde vechtwageneenheden. Na  
 1945 werd de zwarte baret officieel het hoofddeksel van   
 de cavalerie. Dit was een uitvloeisel van de Engelse, 
 Canadese en Duitse pantsertroepen en had tevens een
  praktisch voordeel: hij wordt minder snel vuil in een   
 voertuig.
•  Op het baretembleem van de cavalerie staat Sint Joris   
 afgebeeld, van oudsher de schutspatroon van de ruiterij.

• Vroeger werden vooral boerenzonen ingedeeld bij de   
 bereden wapens, omdat zij gewend waren te werken met  
 paarden en deze konden berijden of leiden. Deze jongens  
 hadden vaak een boerenzakdoek bij zich. Deze traditie   
 wordt binnen de cavalerie voortgezet. 

Huzaren van Boreel / 43 BVE
•  Binnen de landmacht zijn de verkenners de enige 
 eenheid die een afwijkend embleemondergrond mogen
 dragen. Dit ingeknipte ondergrondje heet in de volks  
 mond ‘zwaluwstaart’. 
•  Regimentsdiners, waarbij altijd iemand van de familie   
 Boreel aanwezig is.
•  Na elke oefening houdt de eenheid een ‘bier- en 
 pindapartij’
•  Het elkaar begroeten met de kreet ‘Boreel’.
•  De oudste korporaal heeft een zweepje bij zich.

VAANDELS EN EMBLEMEN
De opschriften op het standaard van het Regiment Huzaren 
van Boreel zijn: Quatre Bras en Waterloo 1815, Tiendaagse 
Veldtocht 1831 en Java en Sumatra 1946 – 1949. Tijdens 
officiële gelegenheden zoals beëdigingen en commando-
overdrachten staat het standaard ingetreden. Het is dan 
vergezeld van een standaardwacht. In 1960 was het doek 
van het standaard zo versleten, dat het vernieuwd moest 
worden. Omdat er geen sprake van een naamsverandering 
was, moest een nieuw standaarddoek worden gemaakt dat 
een kopie van het oude was. Het standaard is op 1 decem-
ber 1961 door prins Bernhard uitgereikt.

Het eenheidsembleem van 43 BVE is de kolbak (een hoge 
muts) tegen een blauwe achtergrond. Blauw is de kleur van 
Boreel.

LIEDEREN EN SPREUKEN
Het Boreellied

Wij zijn Huzaar
Wij zijn Huzaren van Boreel
Trouw aan elkaar
En voor ons is niets teveel
Onze Vorstin
Zullen wij altijd vereren
Wij zijn Huzaren, wij zijn Huzaren
Wij zijn Huzaren van Boreel

Landmacht brengt elk nummer een eenheid onder de aandacht in de rubriek ‘Eenheid 
in Beeld’. Deze keer is het de beurt aan 43 Brigade Verkenningseskadron (43 BVE) uit 
Havelte, dat de tradities voortzet van het Regiment Huzaren van Boreel.

Wachtmeester-1 

Richard Schaap

Waarnemend pelotons-

commandant 2e peloton

‘Vijftien jaar geleden kwam ik als manschap 

op bij de verkenners en ik zit er nu nog steeds. 

Anderen zie je vaak na weg te zijn gegaan weer 

terugkomen. Wat mij zo goed bevalt, is dat je als 

verkenner veel vrijheid en zelfstandigheid krijgt 

en in kleine groepen werkt. Daarnaast de mate 

van collegialiteit: de drive om samen dingen te 

willen fiksen is tweehonderd procent. Wat ik ver-

der erg goed vind bij 43 BVE, is dat ieder op zijn 

niveau de mens boven de militair centraal stelt. 

Privéproblemen worden hier al gauw met elkaar 

besproken. We zijn geen collega’s, maar maten.’

Korporaal-1 

Daniël Larsen

Waarnemend 

voertuigcommandant / 

schutter

‘Ik ben een tijdje de dienst uit geweest, maar na 

acht maanden sabbatical dacht ik: ik zie mijzelf 

echt niet op kantoor zitten, ik wil terug. En dan na-

tuurlijk naar de mooiste eenheid van de landmacht: 

43 BVE. Een hechte club met hele hechte pelotons. 

Wat ik wel jammer vind is dat na iedere uitzending 

die hechte club uit elkaar valt, omdat mensen dan 

de dienst verlaten. En omdat wij nogal vaak op 

uitzending gaan, komt dat regelmatig voor. Zelf 

ben ik voorlopig niet van plan om nog een keer weg 

te gaan. Wie weet ga ik nog wel naar de KMS.’ 

GESCHIEDENIS
Regiment
Op 25 november 1813 ontving Willem François van Boreel 
namens de soeverein vorst (de latere koning Willem I) de 
opdracht een ‘Corps Cavalerie’ te formeren. Deze datum 
wordt aangehouden als oprichtingsdatum van het Regi-
ment Huzaren van Boreel. Van Boreel zelf werd als luite-
nant-kolonel belast met het commando over dit onderdeel. 

Het regiment bestond uit acht compagnieën. In totaal 
waren er 641 Huzaren en 677 paarden. De werving begon 
in Haarlem en in Leiden. Op 9 september 1814 was het 
regiment gedeeltelijk geformeerd en werd het officieel 
Regiment Huzaren genoemd.
Op 17 november 1814 kreeg het regiment een nummer en 
werd het Regiment Huzaren nr. 4.
Op 21 april 1815 werd het nummer veranderd in 6. Dit 
Regiment Huzaren nr. 6 heeft deelgenomen aan de ge-
vechten bij Quatre Bras en Waterloo in juni 1815 en aan de 
Tiendaagse Veldtocht in 1831. Diverse naamsveranderingen 
hebben sindsdien plaats gevonden. Echter, in de volks-
mond heeft het regiment vanaf de oprichting de naam ‘De 
Blauwe Huzaren’ gehad. Dit kwam onder meer door het 
blauwe veldtenue.

Het in 1947 heropgerichte regiment leverde  een belangrij-
ke bijdrage aan de strijd in Nederlands-Indië (1945-1499). 
Het nam op Java en Sumatra met zes eskadrons pantserwa-
gens en met twee verkenningsregimenten aan de gevechts-
handelingen deel. In 1948 nam het vier vechtwagen-eska-
drons over van het KNIL, waarvan het personeel toen met 
recuperatieverlof ging.

De tradities van het regiment worden vertegenwoordigd 
door vier parate verkenningseskadrons: 42 BVE in Oirschot 
(13 Mechbrig), 43 BVE in Havelte (43 Mechbrig) en 103 en 
104 Verkenningseskadron in ’t Harde (103 ISTAR bataljon). 

Eskadron
Op 2 november 2001 werd 43 BVE operationeel gesteld. 
Het eskadron komt voort uit het opgeheven 103 Verken-
ningsbataljon. De eskadrons uit dit bataljon werden 
verdeeld over de verschillende brigades. 43 BVE werd 
onderdeel van 43 Mechbrig, maar de verhuizing vanuit de 
Dumoulinkazerne te Soesterberg naar de Johannes Postka-
zerne te Havelte moest wachten tot na de uitzending SFOR 
12 in 2002.

HUIDIGE ESKADRONSCOMMANDANT
Eskadronscommandant: 
majoor Gerhard ‘Joe’ Schouwstra.
Eskadrons opperwachtmeester instructeur: 
opperwachtmeester Max Pollux.
Regimentscommandant: 
luitenant-kolonel Harold de Jong.
Regimentsadjudant: adjudant van Ben van Velzen.

2�landmacht september 2009



landmacht september 2009 2�

Bij het Bureau Operationele Perso-
neelszaken van de Directie Operaties 
komen wekelijks, zo niet dagelijks, 
mailtjes binnen van mensen die 
menen de verkeerde versierselen te 
hebben ontvangen na een uitzending. 
In de meeste gevallen gaat het om 
misverstanden. ‘Blijkbaar is niet bij 
alle eenheden duidelijk wat de regels 
zijn omtrent de HVO’, vertelt stafon-
derofficier ceremonieel adjudant Ton 
van Beest. Hij legt daarom graag uit 
hoe het zit.

Drie verschillende medailles
De hedendaagse HVO is ingesteld 
bij koninklijk besluit van 23 maart 
2001, met terugwerkende kracht 
vanaf 9 oktober 2000. Voor die tijd 
kende Defensie twee medailles: de 
Herinneringsmedaille VN-vredesope-
raties en de Herinneringsmedaille 
Multinationale Vredesoperaties. De 

Je bent op uitzending geweest en dat mag gezien worden. Een medaille, een gesp en een 

baton. Maar welke precies? Wat verandert er als je nog een keer gaat? En waarom betekent 

voor de derde keer op uitzending niet altijd een ‘3’ op je baton? Het hoe en waarom van 

de Nederlandse Herinneringsmedaille Vredesoperaties (HVO).

Herinneringsmedaille VN-vredesope-
raties werd ingesteld in 1980 voor een 
actieve dienst bij een vredesmacht 
van de Verenigde Naties. De Herinne-
ringsmedaille Multinationale Vredes-
operaties werd ingesteld in 1982 voor 
actieve dienst bij een multinationale 
vredesmacht. Deze twee medailles, 
die in feite de voorlopers waren van de 
huidige HVO, worden niet meer toe-
gekend. Ook kent de krijgsmacht de 
Herinnerings-
medaille voor 
Humanitaire 
Hulpverlening 
bij Rampen 
(HHR). Deze 
medaille wordt 
toegekend na 
hulpverlening bij rampen, zoals de 
aardbeving in Pakistan en de tsunami 
in Azië. 

Het besluit tot invoering van één alge-
mene HVO is op aandringen van de 
krijgsmachtdelen genomen vanwege 
de grote hoeveelheid missies waar 
Nederland de laatste jaren aan deel-
neemt. Van Beest: ‘Het was op een ge-
geven moment niet meer te doen om 
voor elke missie een aparte medaille 
en baton te ontwerpen. Nu krijg je per 
operatie een gesp. Dat er inmiddels 
al 34 verschillende gespen zijn, geeft 
wel aan op hoeveel plekken ter wereld 
Nederlandse militairen actief zijn of 
zijn geweest sinds 2001.’

Basismedaille met gespen
Wanneer iemand voor de eerste keer 
op uitzending gaat, ontvangt hij of 

zij bij een positieve beoordeling na 
terugkeer de basismedaille HVO met 
daarop de gesp die bij de operatie 
hoort, bijvoorbeeld de gesp ISAF. 
Tevens krijgt hij een kale baton. Wan-
neer deze persoon nog een keer op 
missie gaat, maar voor een andere 
operatie, ontvangt hij geen medaille 
meer, maar alleen een gesp behorende 
bij die nieuwe operatie. Daarnaast 
krijgt hij een baton met het cijfer 2, 

want het is zijn 
tweede missie. 
Deze vervangt 
de kale baton. 
Neemt de per-
soon vervolgens 
voor de tweede 
keer deel aan 

dezelfde operatie, dan krijgt hij een 
nieuwe gesp met een cijfer, bijvoor-
beeld 2-ISAF. Het cijfer op de baton 
wijzigt dan wel van 2 naar 3, want het 
is zijn derde uitzending in totaal.

Een voorbeeld dat adjudant Van Beest 
onlangs tegenkwam: ‘Een wacht-
meester was op uitzending in 1999, 
2003 en 2007. Hij meende recht te 
hebben op een baton met het cijfer 
3, want in zijn optiek was dit zijn 
derde uitzending. Dat klopt, maar 
voor de uitzending in 1999 had hij de 
Herinneringsmedaille Multinationale 
Vredesoperaties ontvangen. Dat is één 
van die oude medailles, die vanaf 2001 
niet meer wordt toegekend. In 2003 
ontving hij de hedendaagse HVO voor 
de eerste keer, dus met een kale baton 
(het cijfer 1 op een baton bestaat niet, 
red.) en met de gesp SFOR. In 2007 

ging hij naar Afghanistan en ontving 
hij na zijn uitzending een gesp ISAF 
en een baton met het cijfer 2. Dat is 
dus geheel juist, want vanaf 2001 zijn 
we met de telling voor cijfers op de 
baton begonnen.’

Op een medaille kunnen maximaal 
vier gespen. Bij de vijfde gesp heb je 
recht op een nieuwe medaille, maar 
geen nieuwe baton. Vroeger kreeg je 
voor elke operatie een nieuwe baton, 
omdat ten tijde van de Herinnerings-
medaille VN-Vredesoperaties en Her-
inneringsmedaille Multinationale Vre-
desoperaties het lint van de medailles 
per operatie kon wijzigen Vandaar al 
die mooi versierde DT-jasjes van mili-

Vroeger kreeg je voor 
elke missie een baton, 

dat is nu niet meer

De feiten en fabels 
over de Herinneringsmedaille                      Vredesoperaties

de herinneringsmedaille vredesoperaties 
(hvo). de hedendaagse hvo bestaat 
sinds 2001.

de navo-medaille.

tairen met veel uitzendingen op hun 
naam. Die zullen langzamerhand uit 
het straatbeeld verdwijnen, nu er nog 
maar één baton blijft, waarop alleen 
het cijfer kan veranderen. Het is dus 
mogelijk om bijvoorbeeld een baton 
met het cijfer 12 te hebben.

Internationale NAVO-medaille
Iemand die ten behoeve van een 
NAVO-operatie op uitzending is 
geweest krijgt - in de meeste gevallen 
- naast de Nederlandse HVO ook de 
internationale NAVO-medaille. Voor 
de toekenning van deze medaille 
gelden iets andere regels. Zo hanteert 
de NAVO de regel dat tien keer drie 
dagen uitzending (bijvoorbeeld voor 
werkbezoeken) ook als dertig dagen 
uitzending geldt, terwijl je voor de 

Nederlandse HVO minimaal dertig 
dagen aaneengesloten op uitzending 
moet zijn geweest. Dat wil zeggen: 
in het operatiegebied verbleven moet 
hebben. De tijd die je onderweg bent 
van en naar het operatiegebied, telt 
niet mee. Bij de NAVO krijg je per 
operatiegebied één medaille, en dat 
één keer. Meerdere keren naar het-
zelfde gebied gaan, betekent dus niet 
meerdere medailles. Volgens de voor-
schriften dient de NAVO vervolgens 
het systeem van cijfers te hanteren. 

Iedere militair die tenminste dertig 

dagen aaneengesloten op uitzen-

ding is geweest in een door de mi-

nister aangewezen operatiegebied 

en daar goede plichtsbetrachting 

en goed gedrag heeft betoond, 

kan in aanmerking gebracht wor-

den voor de Herinneringsmedaille 

Vredesoperaties (HVO).

Een HVO betekent niet 
automatisch ook een 

NAVO-medaille



Ken jij ze al? 

De frontfillers en 

backfillers bij de 

landmacht? Deze 

reservisten worden ingezet 

op beroepsstoelen tijdens 

uitzendingen (frontfill), 

of in Nederland op stoelen 

van uitgezonden militairen 

(backfill). Zeven van hen 

aan het woord.

&Frontfillers 
  
backfillers: 
op de kazerne 
én op uitzending

2�

Dus bij een tweede uitzending naar 
eenzelfde operatiegebied, zou alleen 
een cijfer 2 voor op de medaille toe-
gekend moeten worden. ‘Het gebeurt 
echter wel eens dat mensen per abuis 
dezelfde medaille voor een tweede of 
derde keer krijgen’, vertelt Ben Luiten 
van de Afdeling Decoratiebeleid & 
Toekenning 
Onderschei-
dingen. ‘Deze 
‘dubbele’ me-
dailles mogen 
officieel niet op 
het uniform ge-
dragen worden. 
Een oplettende 
militair dient 
dan eigenlijk zelf een cijfer aan te 
schaffen en deze op het lint van de 
medaille te bevestigen, en op de baton 
die bij de NAVO-medaille hoort.’ 

Een ander voorbeeld. Al Minhad in 
de Verenigde Arabische Emiraten - de 
plek waar Nederlandse militairen een 
acclimatisatieprogramma volgen voor 
ze naar Afghanistan gaan - behoorde 
tot voor kort niet tot ‘het door de 
minister aangewezen operatiegebied’. 
Uitgezonden militairen die daar hun 

vaste werkplek hadden, maakten dus 
geen aanspraak op de HVO. Inmid-
dels is de regelgeving aangepast en is 
Al Minhad officieel erkend als wezen-
lijk onderdeel van de ISAF-operatie. 
Echter, niet volgens de regelgeving 
voor de NAVO-medaille. Het kan dus 
voorkomen dat een militair die daar 

heeft gewerkt 
wél de HVO 
krijgt, maar 
níet de NAVO-
medaille.

De NAVO-
medaille 
wordt in het 
missiegebied 

aangevraagd en uitgereikt, terwijl de 
HVO altijd pas in Nederland wordt 
uitgereikt, zodat familie en vrienden 
ook bij de feestelijke uitreiking aanwe-
zig kunnen zijn. Aanvraag gaat altijd 
via de personeelsfunctionaris.

Voor meer informatie, kijk op intra-
net: http://intranet.mindef.nl/portaal/
pp/Personeel/handboek_onderschei-
dingen/index.aspx, onder het kopje 
‘Herinneringsmedaille Vredesopera-
ties’. 

‘Dat er al zoveel gespen zijn,
 geeft aan op hoeveel plekken 

ter wereld Nederlandse 
militairen actief zijn’

voor elke missie een nieuwe gesp.

landmacht september 2009

de medaille-uitreiking vormt voor iedere 
militair doorgaans een bijzonder moment.

reservisten vullen lege plekken op
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Naam: Fred Warmer (45) 
Rang: eerste-luitenant (reservist)
Functie: zelfstandig ondernemer 
(tot aan uitzending: makelaar)
Daarnaast: hoofd communicatiegroep bij de Natres
Uitzending: november 2008 – maart 2009, 
als combat fotograaf RC-South

‘Ik heb echt geleefd als infanterist’

‘Mijn uitzending was de mooiste periode uit mijn leven 
tot nu toe. Ik heb in de frontlinie gelegen en ben een 
flink aantal keren in gevechten beland. Al mijn militaire 
skills en drills zijn op de proef gesteld. Ik heb echt geleefd 
als infanterist. Vanwege een tekort aan combat fotogra-
fen in het uitzendgebied, werd ik gevraagd voor de func-
tie. Ervaring met het maken van  foto’s had ik al, voor 
het reservistenblad November Romeo. Ik werd geplaatst 
als fotograaf en cameraman bij RC-South en had taak 
de missie in beeld te brengen. Vaak moest ik daarvoor 
de Australiërs en de Britten mee. Dat 
was geweldig, maar tegelijk ook flink 
afzien en soms slikken, bijvoorbeeld 
toen ik moest fotograferen in het 
traumahospitaal of bij herdenkingen 
van omgekomen militairen. Als 
reservist heb ik het niet meer of 
minder moeilijk gehad. Als je goed 
in conditie bent, je skills en drills 
op orde hebt en gewoon met alles 
meedoet, word je gewaardeerd.’ 

Naam: Luc Goessens (45)
Rang: sergeant (reservist)
Functie: huisvader
Daarnaast: groepscommandant 
40 Natresbataljon, C-compagnie

Nu: werkzaam bij de sectie operationele personeelszorg 
(OPZ) van het OOCL

‘Als huisvader was ik het meest flexibel’

‘Aangezien ik als huisvader het meest flexibel was, werd 
ik gevraagd een backfillfunctie te vervullen. Als je een 
baan in de burgermaatschappij hebt, is dat toch lastiger. 
Ik zit nu al twee keer dertig dagen op functie, en het 
bevalt mij prima. Ik ondersteun alles rondom uitzen-
dingen; vanaf het moment dat een militair vertrekt tot 
het moment dat hij of zij thuiskomt. Dat betekent veel 
achter het bureau zitten, maar gelukkig vind ik het leuk 
om met computers te werken. En ik kom ook nog wel 
buiten hoor; laatst ben ik bijvoorbeeld ingezet tijdens de 
Landmachtdagen. Het grootste deel van de collega’s is 
op uitzending dus het komt goed uit dat ik hier nu full-
time werk. Voor hoe lang weet ik niet; zo lang het nodig 
is wat mij betreft. Maar, als er iets van de Natres is, gaat 
dat natuurlijk voor.’ 

Naam: Marcel Menger (42)
Rang: eerste-luitenant (reservist), 
kapitein tijdens uitzending
Functie: projectmanager bij Philips Lighting
Daarnaast: pelotonscommandant 2e 
peloton, D-compagnie, 30 Natresbataljon

Uitzending: november 2008 – maart 2009, 
als plaatsvervangend basecommandant op Kamp Holland 

‘Als je je eenmaal bewezen hebt, zit het goed’

‘De landmacht heeft naar buiten toe een zakelijke en 
hiërarchische uitstraling, maar eigenlijk is de organisatie 
heel sociaal. Men praat al gauw over persoonlijke zaken. 
Dat - plus het sportieve, het kameraadschappelijke en het 
hogere doel: het dienen van het vaderland - spreekt mij 
aan en is de reden dat ik reservist ben. Toen ik hoorde 
dat er vraag was naar basecommandanten voor Kamp 
Holland, heb ik mij als belangstellende aangemeld. Ik 
heb er veel voor moeten regelen bij Philips, maar heb er 
geen seconde spijt van gehad. Het was een schitterende 
ervaring. Ik was medeverantwoordelijk voor de veilig-
heid van de binnen- en buitenring, maar ook voor de 
infrastructuur, legering en orde en netheid op het kamp. 
Als reservist heb je wel een beetje een achterstand; men 
kijkt toch anders tegen je aan. Maar als je je eenmaal als 
militair bewezen hebt, zit het goed. Ik ben ervan over-
tuigd dat nog veel meer taken in uitzendgebieden door 
reservisten gedaan zouden kunnen worden.’

Naam: Guido Ouwerkerk (40)
Rang: sergeant-majoor (reservist)
Functie: was afdelingsmanager bij een 
callcenter; contract is onlangs beëindigd
Daarnaast: medewerker sectie communica-
tie, Stafdetachement 30 Natresbataljon
Nu: werkzaam bij de afdeling planning 
& programmering op de KMS

‘Tien keer beter dan de burgermaatschappij’

‘Bij de Natres was men op de hoogte dat mijn contract 
vanwege de crisis beëindigd zou worden. Precies op 
dat moment kwam een aanvraag van de KMS binnen: 
of een reservist een stoel kon vullen ter vervanging 
van iemand op uitzending. Voor mij kwam dat mooi 
uit. Januari dit jaar ben ik begonnen. Ik ben er om de 
“brandjes te blussen”, overal in te springen waar no-
dig is met betrekking tot het plannen van cursussen en 
opleidingen. Dat werk is nieuw voor mij, maar gelukkig 
helpen de collega’s mij wanneer nodig. Ik word behan-
deld als ieder ander; niet anders omdat ik reservist ben. 
Eigenlijk vind ik het jammer dat ik hier niet eerder voor 
heb gekozen. Dit is één van de mooiste banen die ik 
ooit gehad heb. De organisatiecultuur, de collegialiteit 
en taakstelling bevallen mij uitstekend. Echt, dit is tien 
keer beter dan werken in de burgermaatschappij.’ 

Naam: Bas de Haan
Rang: kapitein (reservist), majoor tijdens uitzending
Functie: docent/onderzoeker Sectie Cultuurhistori-
sche Achtergronden en Informatie (CAI) bij het CLAS
Daarnaast: reservist specifieke deskundigheid (RSD) 
bij 1 CIMICbataljon
Uitzending: RC-South november 2008 – maart 2009, 
als cultureel adviseur voor generaal-majoor Mart de 
Kruif 

‘Het voelde vertrouwd om weer militair te zijn’

‘Heerlijk was het, het militaire pak weer aan. Hiervoor 
was ik militair bij ISTAR-bataljon en ben toen twee 
keer op uitzending geweest. Het voelde dus vertrouwd 
om weer militair te zijn. Mijn taak deze uitzending was 
het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de 
commandant over de sociale en culturele aspec-
ten in het gebied van RC-South. Daarnaast zat 
ik in een internationale civmil cell. Dit is een vrij 
nieuwe cell die provincieoverstijgende analyses en 
beleid maakt, die gericht zijn op verbetering van 
bestuur en economie. Ik kwam aan informatie 
door rapporten en boeken te lezen, en contact 
te onderhouden met bijvoorbeeld buitenlandse 
journalisten, non-gouvernementele organisaties 
en officieren van het Afghaanse leger. Maar ik 
hield ook briefings over religieuze festiviteiten. 
Een boeiende, leerzame en afwisselende erva-
ring. De functie had misschien ook door een burger 
gedaan kunnen worden, maar het is praktischer om 
militair te zijn. Vooral omdat je met zoveel nationalitei-
ten werkt. Die luisteren dan toch beter naar je.’ 

Naam: Cornelus Joseph Rejack (49)
Rang: adjudant (reservist)
Functie: rijinstructeur
Daarnaast: compagniesadjudant 
D-compagnie, 30 Natresbataljon
Uitzending: juli 2008 – januari 2009, 
als Hoofd Inwendige Dienst (HID) 
op Kamp Holland 

‘Dat ik reservist ben, zagen ze pas toen ik mijn 
baret op deed’

‘Dat groene bloed hè, dat blijft stromen. Militair zijn is 
een way of life. Ik heb ARA (Afdeling Reservisten Aan-
gelegenheden, red.) benaderd of er een mogelijkheid 
was op uitzending te gaan. Het leek mij een unieke ge-
legenheid om als militair in een internationale werkom-
geving op teamniveau een bijdrage te kunnen leveren 
aan een van onze buitenlandse missies. Al snel werd ik 
voor de functie van Base HID gevraagd. De functie is te 
verglijken met die van kazerneadjudant; je bewaakt de 
orde en netheid op de base, bent bruikleenfunctionaris 
voor het basemateriaal, verzorgt de legering, maakt een 
planning voor de schietbanen en nog veel meer. Het is 
mij goed bevallen. In eerste instantie wist men niet dat 
ik reservist was, dat kwam pas toen ik mijn baret op 
deed. Ik heb er weinig hinder van ondervonden, hoewel 
het wel apart was om vanuit mijn verantwoordelijkheid 
andere functionarissen aan te sturen. In mijn functie 
als CA bij de Natres ben ik samen met de CC nieuwe 
front- en backfillers aan het filteren. Het wordt steeds 
populairder.’

Naam: Rob van Eck (38)
Rang: majoor (reservist)
Functie: eigenaar van twee eigen bedrijven 
(teambuilding en blokhutten)
Daarnaast: compagniescommandant 
A-compagnie, 40 Natresbataljon

Nu: projectofficier bij sectie 5, 11 Luchtmobiele Brigade

‘Deze kennis neem ik mee naar de Natres’

‘Wat zit hier voor rare snuiter, riep men hier in het begin 
wel eens, maar inmiddels ben ik volwaardig lid van 
het team. De staf hier wordt behoorlijk uitgehold door 
uitzendingen, en dus kwam op een gegeven moment 
vanuit ARA (Afdeling Reservisten Aangelegenheden, 
red.) de vraag naar extra capaciteit. Ik heb mij opgege-
ven omdat ik redelijk goed mijn eigen tijd kan indelen 
en vaak overdag beschikbaar ben. Ik werk hier nu één 
à twee dagen in de week, aan meerdere projecten. De 
meeste gaan over nieuwe voertuigen. Dat gaat prima 
gezien mijn technische achtergrond. Bovendien heb ik 
jarenlang ervaring bij Defensie en de infanterie; eerst als 
dienstplichtige, later als reservist. Het netwerk dat ik hier 
opbouw en de kennis die ik hier opdoe, komen vast nog 
eens van pas bij de Natres. Wat mij tot nu toe het meest 
bevalt, is het feit dat we de maatschappij ondersteunen 
en het saamhorigheidsgevoel dat hier heerst, en dat ik 
Defensie hiermee kan ondersteunen.’

Eind 2008 werd voor het eerst officieel gesproken 
over front- en backfillers. In principe kan elke 
backfill gevuld worden door een reservist. Bij frontfill 
wordt gekeken naar de inhoud van de functie en de 
ervaring van de reservist. De reservisten specifieke des-
kundigheid (RSD’ers) worden vaak ingezet in het PRT 
of in staven. De reservisten militaire taken (RMT’ers) 
worden in de regel ingezet voor basegebonden taken. 

Op dit moment vervullen 13 reservisten een backfill 
functie bij de landmacht. In 2009 hebben 66 RSD’ers 
een functie vervuld in het uitzendgebied of staan hier-
voor gepland; voor de RMT’ers betreft dit 21 functies. 
Naast functies in Afghanistan zijn dit ook staffuncties in 
de uitzendgebieden in Zuid-Europa en Afrika

Voor meer informatie, mail naar: reserve.kl@mindef.nl 
of bel met majoor Toon de Bresser (030-2146338).



��

Deze gegevens zijn afkomstig uit PeopleSoft en beschikbaar gesteld door het Bureau Rapportages van het 
Dienstencentrum Human Resources (DC HR) in Enschede. Indien de getoonde informatie onjuist is, kan 
contact opgenomen worden met DC HR: *06-733-3 / 0800-225573 of uw eigen regionale P-dienst.

Militair personeel bevorderd Mutaties burgerpersoneel  
 dienst verlaten

Schaal 12
R. Koorevaar
Schaal 10
A. van Adelsbergen, J. Bouw, P. Hup
Schaal 09
J.A. Boelee, K.H.P.M. Buijsen, M. Knoester
Schaal 07
S. Boedjawan, J. Mulder, C.E. Willemsen
Schaal 06
H.H. Boute, C.J.J.M. Caam, J.J.M. Fleischeuer
Schaal 05
W.M. Balm, E.M.G.C. Beerens, C. de Bloeme, 
M. Regnault, P.L.J. Schel, H. Venema
Schaal 04
R. Helder, M.G. Hovestad, C.J. de Jonge, 
G.L. Koolhoven, H.Y. van ’t Rood
Schaal 03
P.J. Matthijssen, S.C. van der Meer, 
A.E. Vroon

kolonel
R.J. Jeulink (art), S. Kooijman (art), E.R. Teeuw 
(tech st)

luitenant-kolonel
F.A. Beckers (log b&t), J.G.M. Benthem (vbdd), 
W.J. van Bijlevelt (mil psy-dienst), N.J.A. Boom 
(cav), J.L. Brosky (log gnk), M.J.L. de Bruijn (log 
gnk), E.A.H.G. Caelen (gn), R.W.A.M. Driever (lo 
sport), G. Heidekamp (art), G.J.J. Kruijsbergen 
(vbdd), A.F.M. Kruitwagen (log b&t), P.J.A. Lorist 
(log td), E.R.W. Olsson (log gnk), B. Rijnenberg 
(inf), L.A.W. Schreurs (cav), W.F.A. Schurgers 
(log td), P. van Sorgen (gn), I.P.B. Takken (hum 
gv), P.G. van der Tuin (log b&t), N. Wijngaard 
(hum gv), I. Zielman (log gnk)

majoor
G.J.M. Buijs (log gnk), P.H. Buser (inf), P.S.A. 
Deckers (inf), M.C. Heiligers (log b&t), A.M.Y. 
Hoogmoet (lua), B.T.J. Kuipers (inf), R.A. Lenoir 
(inf), H.A. Nijkamp (lua), H.F.B. van Rijswijk 
(log td), R.R.A. Smeenk (log td), P.D. van der 
Smissen (art), R.J.M.F.G. Verhoef (cav), A.J. 
Wienk (inf)

kapitein / ritmeester
L.H.H. Agterbos (lo sport), T.C. Blankenstein (log 
ma), M. Bouwmans (inf), A.N. Bouwmeester 
(inf), D.P.A. Claus (log b&t), G.C.J. Dijksman 
(inf), G.A.M. Donders (gn), I.R. Gering (lua), M. 
Koppejan (log b&t), I.L. Landheer (log b&t), K. 
Meun (vbdd), P.C. Neppelenbroek (cav), E. van 
Oosten (art), M.P.J. Pieneman (log b&t), J.A.H. 
van Pol (log td), L.A. Potappel (log b&t), J.J. van 
der Reijd (log b&t), C.A. Smit (log ma), J.G.B. 
Steenge (lo sport), T.T. Struyck (vbdd), R.G.H. 
Teggeler (cav), M.L. Visser (log gnk)

eerste-luitenant
M.J.W. van Alphen (log td), R.J.F. Apon (inf), 
C.J.R. Baaij (log b&t), A. Baas (art), W.P.J. 
Berendsen (cav), W.G.M. Biemans (log b&t), 
A. van Binsbergen (log b&t), R.F. Burgers (lo 
sport), J.H.M. van Cuijk (log b&t), W. van dalen 
(cav), A. Derkse (inf), E. van Dommelen (log 
gnk), M.M.C. van Dongen (lo sport), S.P.M. 
van Eggermond (log b&t), A.E.M. Fleuren 
(log b&t), A.J. Flart (art), J.A. van Giesen (log 
b&t), M. Göebel (log ma), H.K. van Gogh (inf), 
R.A.J. Goldenberg (art), M. Harmsen (lo sport), 
W. Hegie (log b&t), R.J.A. Hendriks (log td), 
N.P.J.M. van Heur (log b&t), L.J. Hiemstra (inf), 
R.D. van Houtem (log gnk), R. Hulsman (log 
b&t), R. Hulsteijn (log b&t), H. Hummel (log 
b&t), G. Jajan (log td), V. Janik (log b&t), G.P. 
Janse (vbdd), J.T.M. Jansen (log ma), R. Jaspers 
(lua), J.M.K. de Jong (log td), D. Karssen (log 
td), R.M.C. de Kok (log ma), J.B. Kramer (inf), 
G. van der Linden (cav), P.W.M. Marisael (cav), 
A. Matzer (log td), R. Memelink (vbdd), P.J.M.W. 
Nast (art), A.F.S. Neppelenbroek (lo sport), 
R.J.L. Nieuwland (log gnk), J.W. Nijmeijer (log 
td), R.M. Ott (inf), M.P.S. Pasman (inf), R.W. 
Posthouwer (log b&t), M. de Ridder (inf), F.W. 
Rovroy (log td), M.W.H.T. Scheers (log td), B.C. 
Schonewille (log ma), A.H. Schouwenaars (gn), 
A.J. Schraage (log ma), R.C.A. Schuitemaker (log 
b&t), R.M. Schulting (log gnk), E. Schuts (log td), 
R. Siebel (vbdd), M.R. Simpelaar (art), R. Smits 
(cav), A. Spannenburg (log gnk), R. van Stal (cav), 
J.M. Thijssen (log td), H. Tol (inf), B.C. den Turk 
(art), M. Veensma (inf), H.A.D. Venema (vbdd), 
G. Verhoeven (lua), M.C. Verschoor (log td), 
R.H.M. Vlake (cav), P.G.R. van Wakeren (vbdd), 
W.A. Walta (inf), P.K. Wilsing (lua), T. Wouters 
(log td), H.J. van der zalm (log td), M.J.A.W. 
Zertegen (log td)

Schaal 14
P.M. de Jager
Schaal 13
P.T.J. Wolters
Schaal 12
A. Blom
Schaal 11
H.D.J. van Duin, F.H.M. Heijkers, B. 
Karansingh, I. Vicente
Schaal 10
R. Koops, G.J. Schreuder
Schaal 09
A.J. Beekman, Q.C. Bekkers, R.T. van der 
Heijden, J.A. Meurs, J. Tollenaars
Schaal 08
J. Bouwman, F. Hoogeveen, M.A. Veen
Schaal 07
H.J.E.M. Berden, S. Ebbeler, M.J.H. Kints, 
C.M. Kleinee, H.W. Kroon, A.B. van der 
Meulen, P.L.J. van der Naald
Schaal 06
J. Ait Ali-Ait El Maaté, M.T.A. Beekhuizen, 
J.W.B. Fautngiljanan, P.J.F. Goedhart, F.J. 
Hartman, A.C.J.M. Heijmans, J. Kiers, T.I. 
Kleijnendorst, G. van de Kraats, D.B.A. van 
Lingen, C. van Maanen, I. ten Oever, K. 
Oosting, D.S. van der Salm, J.H.J. van de 
Sande, E.A. Sigarlaki, L.A. Sopacua, M.J.C.G. 
Verhoeven, C.A. Wasch, J.M. Wassenaar
Schaal 05
J.J.M. van der Kallen, S.B. Stegeman, F.R. 
Vels, J.P. Zijlmans
Schaal 04
J.W.E. van Loon, F.G.J. van der Putten

Reünies

Actieve dienst verlaten

kolonel
L.M.T. Kuijpers (log b&t), H. Timmer (tech st)

luitenant-kolonel
J.T.M. Heemskerk (log gnk), P.C. Moerland 
(cav), A.L.J. Postmus (log b&t), J.J. van Twuijver 
(vbdd)

majoor
C.J.M. van Impelen (log gnk), E.A. Rave (cav), 
J.A.F.M. van de Wal (log ma)

kapitein / ritmeester
E.A.J. Arends (log td), J.H.M. Claessen (cav), 
G.m. Dijks (log td), R. Gits (lo sport), A.J.B. 
Hummelink (log td), W.T. van leeuwen (log b&t), 
G. Silvester (inf), J.T.H. Verburgh (log td), E.S. 
Vieane (cav), H.M. Zandbergen (log ma) 
 
eerste-luitenant
I. Bakhuizen (inf), J.C.M. Buermans (inf), 
S.R.M. Lancee (gn)

adjudant
J.W.G. van Gestel (inf), J.J. van de Griek (lo 
sport), H.F.J. Hermans (art), R.R. Huffenreuter 
(log gnk), J.J. Jansen (cav), J.J. Jonk (inf), W.J. 
Kreugel (log td), A.J. de Kruijf (log b&t), M.J.M. 
van Kuijk (lo sport), B.J. Ligtenbeld (log td), A.D. 
Lourens (log b&t), G.J.M. Otten (gn), R. Poel 
(inf), R.A. van Poppel (log gnk), E.F. Rouss (log 
ma), L.J. Smetsers (log td), L.M. Stoutjesdijk 
(inf), J.P.M. Tops (log gnk), I. van der Tuijn (log 
gnk)

sergeant majoor / opperwachtmeester
P. Jansma (log b&t), H. Schriemer (inf)

sergeant der eerste klasse / wachtmeester 
der eerste klasse 
R. Akkermans (log gnk), P.F. Bisschop (inf), J.C. 
Boogaard (log gnk), E.J.R. Helslijnen (vbdd), M. 
Jacobs (vbdd), W.P.H. Kloet (cav), T. Makkink 
(cav), B. Schlössels (log gnk), D. Smit (vbdd), B.J. 
Smook (log b&t)

sergeant / wachtmeester
W. Bruins (lo sport), J.D. den Dekker (vbdd), 
R.J.M. van Eijk (vbdd), J.C.H. Jansen (gn), M.F. 
de Jong (inf), J. Leidelmeijer (inf), J.J. Mesman 
(log td), P. van der Niet (log gnk), B.A.C.F.H. 
Ruber (log gnk), R.S. Smit (vbdd), P, Storm (gn), 
M. Vlegels (cav), S. de Vries (vbdd)

korporaal der eerste klasse
A. Aufdenkamp (inf), S.A. Begthel (inf), H.D.F. 
Buitink (log b&t), H.U. Dap (inf), C.C. Deijbel 
(log ma), D. van Dinther (vbdd), W.T. Dolfing 
(log ma), R. de Graaf (log td), M.C.R. Grootfaam 
(log b&t), J. ter Haar (art), F. van helden (art), 
A. Huizenga (log b&t), M. van Hulst (log b&t), 
M.J.J.C.  Knoben (log b&t), P.T.M.G. Konings 
(log td), J. van Kooten (inf), A. van der Linden 
(vbdd), T.R. Lommers (log td), W. van der Meijden 
(log gnk), J.E. van Mierlo (inf), W.H. Muurling 
(vbdd), A.M.M. Nijenhuis (vbdd), M.E. Nurgel 
(inf), D.L. Oudshoorn (log td), C. van Raalte 
(gn), R.C. van Schaik (vbdd), P. Scholten (vbdd), 
P.F.J. Sessink (log gnk), P.V. Smeets (vbdd), M. 
van Straten (log b&t), G.F.J. Tuerlings (cav), M. 
den Uil (log b&t), M. Verheijden (log td), R.H.J. 
Wevelkate (log td)

tweede-luitenant
T.B. van den Berg (lua), R.J. Bleijs (logtd), W. 
Buijnsters (log b&t), P.T.M. Ehrismann (log b&t), 
B.A. Evers (log b&t), R. de Geus (log alg), T. de 
Groot (lua), R. Hamelink (lua), A.M.B. IJpelaar 
(log gnk), M.P.J. Jansen (lua), R. Langbein (cav), 
A. van Leerdam (lua), T. van der Linde (art), G.W. 
Ravenhorst (cav), L.E. Schrader (log b&t), B.N. 
Turkan (lua), J. Vermeulen (lua), R.J.H. van Wees 
(log td)

adjudant
A.J.J. Barendrecht (log ma), M.G.T.M. van den 
Bogaard (vbdd), J. Booij (inf), G.C. Bos (log td), 
H.J. Boschker (inf), A. Braitman (log gnk), E.M. 
Elsing (inf), H.H. de Graaf (art), R. Groeneveld 
(log b&t), J.W.M. Gutte (vbdd), P.J. Haast (log b&t), 
J. van der Ham (log b&t), H.H.S.G. van den Ham 
(log ma), J.P. Hollestelle (art), E. Holtjer (log b&t), 
P.B.J. van den Hurk (log ma), P.J.W. Janssen (log 
td), F. Kuipers (lua), E.J. van Leeuwen (gn), L. van 
Milgen (log td), D.G Moerman (cav), C.P. Peterse 
(log td), F.W.J.M. van der Schoot (inf), A.L.C.J. 
Verheijden (gn), W.T.B.M. Verploegen (lo sport), 
J.A. Versaevel (vbdd), R.H. de Vries (vbdd), J.V.C. 
Wijenberg (inf), N.D. Zijlstra (gn)

sergeant-majoor / opperwachtmeester
P. van den Baard (cav), O.M. Bolt (log td), J.M. 
Brugman (log b&t), A.A. Delhaas (vbdd), D.N.H. 
van Diepen (vbdd), J.T. de Gouveia (inf), L.M. 
ter Haar (vbdd), F.H.W. Halleen (log b&t), H.R. 
Hoek (log b&t), E. Hogenhout (lo sport), J. 
Huisman (art), A.J. Jaquet (inf), J.F.N. de Jongh 
(cav), R.B.H. Joustra (log b&t), M. Los (gn), J.A. 
Maat (log ma), A. Meems (log b&t), R.P.M. 
Mensink (lo sport), G.H. Neumann (inf), W.T.H. 
van Raaij (log b&t), O. Roerdinkholder (log gnk), 
G.R. de Ruiter (inf), B. Schiefke (log b&t), R.G. 
Scholten (log gnk), J.G.J. Slangewal (log td), P.P. 
Tenvelde (log gnk), M.S. von Tiemroth (log b&t), 
H. Verbeek (art), M. Vermaning (log ma), M.J. 
Vos (vbdd), E.J.P.B.C. de Waal (inf), A.J. Weber 
(log ma), H.H. Westerhuis (cav), E.D. Wissink 
(lua)

sergeant der eerste klasse / wachtmeester 
der eerste klasse
M.H. Baas (gn), J.M. Belgraver (log gnk), A.C. 
van den Berge (log b&t), R.A. Bom (lo sport), 
R.C. van der Boom (lo sport), C.J. Caligiuri (cav), 
R.J. Devies (gn), G.B.W. van Gennip (log gnk), 
M. Gijsberts (inf), A. ten have (log b&t), G.M.J. 
van Hees (cav), G. Hollander (inf), N.M. Jager 
(art), J. de Jong (lo sport), J.W.T. de Jong (inf), 
T.M. Jongbloets (gn), A. Kamp (log b&t), K. 
van Keulen (lo sport), J. Kramer (log b&t), M.C. 
de Kruijf (cav), S.S. de lang (log b&t), P.G.M. 
Liebers (gn), L. Nissen (lo sport), S.F. Parie (cav), 
J.E. Philippa (lo sport), C. Ruijsbroek (log b&t), 
P.P.W.F.M. Schmitz (lua), M. Schrauwen (vbdd), 
D.S. Seigers (gn), M.A.J. van Straten (log b&t), 
K. Suijs (lo sport), C. Tiedtke (gn), J. van den Top 
(lo sport), P.M. van Veghel (cav), M.C. Verhagen 
(cav), M.A.M. Vollebregt (gn), B.S. Walburg 
(inf), Y. van Wegberg (cav), J.W. Wessels (gn), W. 
Westphaal (lo sport), F. Wolters (log b&t), N. van 
der Wijst (log b&t), M. van Zanten (lo sport), R.J. 
van der Zeijs (cav)

sergeant
R.J. Ammerlaan (vbdd), B. Arens (vbdd), R. 
Bal (vbdd), P.P. van Dijk (inf), N. van Gestel 
(inf), P.A.G.B. van Hal (log b&t), R. Heijmans 
(inf), R.P.R. Huijs (inf), D.S. de Jong (inf), R.C. 
Maduro (inf), M.A.P. van Meerendonk (vbdd), 
A.W.R. Meijer (log td), V. Mulder (inf), C.L. 
Pastor (vbdd), W.A.M. Peters (vbdd), M. Reijers 
(inf), N. Tanis (inf), A. Zwerver (vbdd)

Mutaties burgerpersoneel  
 bevorderd

In Memoriam
Militair: 
† Majoor A. Bierdja, werkzaam bij DGV 
Stafbur Krijgsmachtpandit

† Korporaal L. Adam, werkzaam bij 44PIB 
C-Cie

† Soldaat der tweede klasse M.T. Ahmadj, 
werkzaam bij 13INFBAT B-Cie

Stichting KMA Promotie 1984
Datum: zaterdag 3 oktober, vanaf 15.00 
uur
Locatie: Kasteel KMA Breda, Nassauzaal
Aanmelden: Voor 20 september, via 
e-mail naar jh.kooij@planet.nl. en het 
overmaken van 10 euro naar giro 453798 
t.n.v. Stichting KMA Promotie 1984 te 
Veenendaal

1 NL/BE Transportbataljon, 
rotatie T1
Datum: zaterdag 24 oktober 2009
Locatie: De Basis, Woestduinlaan 87 in 
Doorn, aanvang 10.00 uur
Aanmelden: transportbatrotatiet1.
come2me.nl
Meer info: Stephan Hoonakker 06-
36149607, Coco Wemmenhoeve 06-
25070357

Charlie-compagnie Dutchbatt 
UNIFIL  
Datum: 19 september 2009
Locatie: Stichting Dorstige Types, 
Spijksedijk 54, Gorichem
Bijzonderheden: Periode maart ’82 
- oktober ‘82
Aanmelden/inlichtingen: Hans van Lent, 
06-21245792, e-mail vanlent@zonnet.nl

EOD / Munitietechnici
Datum: zaterdag 7 november
Locatie: SM Scheickkazerne, Gutenbergweg 10, 
Culemborg
Bijzonderheden: Voor personeel van alle 
krijgsmachtdelen die dienen of gediend 
hebben als munitietechnicus, vuurwerker of 
explosievenruimer
Aanmelden en informatie: Degenen die geen 
automatische uitnodiging hebben ontvangen 
kunnen bellen naar: 0345-543335.

Oorlogsvrijwilligers (OVW) 
(Engeland, Schotland, VS)
Datum: donderdag 15 oktober
Locatie: Bernhardkazerne te Amerfoort
Aanmelden en informatie: L.J.C. van Alphen, 
Westdijk 3, 3244 BM Oude Tonge, 0187-651447 
of mail: ljcvalphen@planet.nl

Reünie/ALV Vereniging oud-leden 1 
(NL) UN Signal Bn
Datum: zaterdag 26 september 2009 
Locatie: Gen. Spoorkazerne te Ermelo 
(aanvang 10.30 uur)
Aanmelden: voor 10 september via 
aanmeldingsformulier op de website: 
www.signalbn.nl of via
J.A. Akker, 0570-657736, mail: 
secretaris@signalbn.nl

Dodenherdenking / Reünie 
Regiment Technische Troepen
Datum: dinsdag 6 oktober 2009
Locatie: Dumoulinkazerne te Soesterberg
Bijzonderheden: Oud-LTD en Libanonveteranen 
van harte welkom
Aanmelden en info: Regimentsadjudant Willem 
van Loon, e-mail: wjb.v.loon@mindef.nl

Veteranendag Militaire Administratie
Datum: donderdag 8 oktober 2009
Locatie: Du Moulinkazerne te Soesterberg
Bijzonderheden: Veteranendag en 
dodenherdenking van het Korps Militaire 
Administratie.
Info en verzoek tot uitnodiging: Korpsadjudant 
G.J.M. Houterman (033 4219003) of 
secretaresse Bureau Regimenten, mevrouw 
Hemmers (033 4219305).

korporaal der eerste klasse
J.J.M.D. Aarts (gn), C.D.M. Andriessen (log td), 
S. van den Akker (cav), J.A. Arissen (inf), M.A.E. 
Arrindell (gn), D.J.W. Artz (vbdd), A.C. van Assem 
(log gnk), E.F.P. Banken (inf), A.L. Bakx (inf), M.C.F. 
Baremans (cav), P.F.F. Barendregt (log b&t), A. van 
den Berg (log gnk), A.H.L. van Beuningen (log b&t), 
W.J.M. Boes (inf), L. de Böck (log b&t), C.C. Bok 
(gn), M. Borninkhof (log b&t), E.B. Bron (vbdd), 
M.W.J. Brugman (log td), M. Bruijns (inf), F. Castillo 
(gn), S.Z.D.M. T.S.S. Chen (log b&t), Clemens 
(inf), W. Colijn (log b&t), B. Cruiming (vbdd), M. 
van Dellen (log b&t), R.C. Diesbergen (vbdd), E.J. 
Dogger (art), B. Dollé (log td), K. van Donkelaar 
(inf), K.M. Donkor (log b&t), S.J. Dost (log b&t), F. 
van Driel (log gnk), S. Eekhout (inf), L. Elias (inf), 
E. Engelen (inf), P.T.P. Faber (log gnk), I.B. Fikken 
(gn), M.W. Gartner (vbdd), S. Gelderblom (inf), B. 
Geurts (gn), J.J.J. Girgolas (inf), N.J.A.H. Hakkens 
(inf), D.R.M. van den Ham (gn), V. Hamzabegovic 
(inf), K.M. Hartman (inf), H.W. ten have (gn), B. 
Haverland (inf), J. Hayen (inf), R.A.C. Heijmel 
(log ma), P.D. Hendriks (inf), W. Hendrikse (gn), 
A. Henstra (log b&t), Y. van den Heuvel (cav), R.H. 
Hibbeln (alg), F. Hoedt (log td), R. van den Hoff 
(inf), P. den Hollander (inf), N.E. Holmes (gn), E.W. 
Hooghart (inf), M. ter Horst (gn), W. IJtsma (log td), 
E. Janssen (vbdd), O. Janssen (art), A.W. Jongerius 
(log gnk), E. Keuker (log gnk), B. Klaasen Bos (inf), V. 
Kleinis (inf), J.J.M. Kloek (inf), H. Klok (art), D.J.G. 
Koershuis (inf), G. Kor (log td), T. Kremer (gn), E. 
Kruizinga (log gnk), N. Kuhlmann (inf), B. Lentink 
(inf), B. Ligtenberg (log b&t), M.B.J.A. Litjens (inf), 
S.N.P. Loderus (inf), F.P.J. van Logten (inf), D. van 
loon (inf), J. Lugtigheid (inf), A.A.M. Mathijssen 
(art), F. van der Meer (inf), K. van der Meer (art), 
M.T. Meijer (inf), S.G.H. Meijer (vbdd), K. Meinema 
(gn), P.H.E. Minkenberg (inf), A.R. Mosselaar 
(inf), R.J. Nanere (inf), T. Nobbe (cav), M.G. Oers 
(log b&t), T.G. Oord (inf), J.A. Oosterveen (inf), E.J. 
Peels (inf), A.H.A. Pennings (inf), B. Pols (vbdd), K. 
Pötgens (inf), N. Proost (log b&t), W.J. Reijn (gn), 
R.W. Ribbens (log td), R.H. Rier (log b&t), H.J.T. 
de Rijke (log b&t), B. van Rijn (cav), B. Rijsdijk (log 
alg), G.J.T. van Rooijen (vbdd), M. Röring (log ma), 
J. Roskam (cav), E, Rutters (inf), M.G.A. Sewuster 
(gn), H.T. Schraal (gn), B.P. Schrik (cav), B. Shah 
(lua), K.J. Smaak (log td), J. Sohilait (inf), W. Spronk 
(log gnk), P. Stappershoef (inf), C. van den Steen (log 
td), A.F.M. Steijvers (log gnk), P. Stijnen (inf), F. Stol 
(log gnk), K.J.A.M. Timans (inf), J.J.M. van Twuijver 
(inf), N. de Valk (inf), R. van der Veer (log td), J.G.W. 
Veerman (inf), H. Veijer (art), E. Veltman (log td), 
V.C. Veltmeijer (log b&t), K. Verhoef (inf), L. Verlaan 
(log td), M.G.W.M.J. Verweij (inf), J. Vijfvinkel (inf), 
J.R.W. Vijgen (inf), G.J. Vlaming (inf), B.J.E. van 
Vliet (cav), R.J. Vogelzang (log td), S.J. van der Vorm 
(log td), R, Vuist (gn), M.M. Waleboer (log td), R. 
Walraven (inf), C. Warmelink (log b&t), A.C.H. van 
de Wege (inf), K. Westera (inf), W.H. Westra (log td), 
S. van der Wiel (cav), W. Willekens (inf), R. Willems 
(gn), D. Wind (log td), R. Woerts (cav), M. Woltjer 
(log b&t), P.A.M. van Zeeland (gn), J.D. Zijnstra (gn), 
L. Zonneveld (art), K.J. Zwart (vbdd)

Reünies
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Redactieraad:

Photoshoot

Heb je ook een leuke, mooie of spannende 
foto gemaakt tijdens een oefening, 
uitzending of op de kazerne? Stuur deze 
op naar de redactie van Landmacht, 
voorzien van achtergrondinformatie zoals 
waar en wanneer de foto is genomen, 
welke eenheid of personen te zien zijn 
en waarom de foto zo bijzonder is. De 
foto moet voldoende resolutie hebben, 
bij voorkeur 1 MB of meer, vanwege de 
afdrukkwaliteit.
De foto, bij voorkeur, mailen naar: re-
dactielandmacht@mindef.nl

Postadres:
Staf CLAS, sectie Communicatie
T.a.v. redactie Landmacht / Photo-
shoot
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

Geplaatste inzendingen worden beloond 
met een Victorinox Multi Tool!

Oproep Photoshoot
Voor ideeën en opmerkingen over het blad Landmacht kun je terecht bij de 
leden van de redactieraad: 

OTCLog:  smi Erik Vriens   *06 500 19166
45 Painfbat:  aooi Douwe Bruinsma *06 533 78058
Colua:  kap Arjen Nijkamp  *06 494 2035
Staf CLAS:  maj Tjeerd Dijkstra  *06 573 73259 
ISK Harskamp:  aooi Paul Fontein   *06 538 54212
KCT:  kap Marcel Krul   *06 589 58021
KMS:  aoo Leo Wijntjes  *06 578 62660
Korps Natres:  elnt (r) Fred Warmer  *06 573 73107
OTCMan:  maj Jeff Rutten  *06 500 61731
Persco:  Sandra van der Schleij *06 580 7616
Artillerie:  kap Corné van den Berg  *06 549 65690
11 Luchtmobiele Brigade:  maj Peter Grotens  *06 564 32374
OOCL:  aoo (R) Roel van Essen *06 573 71708
Staf OTCO:  Daniëlle Broer-Warnar *06 557 66129 
 
Is jouw eenheid nog niet vertegenwoordigd in de redactieraad en praat je 
graag eens in de twee maanden mee over de inhoud van het blad? Neem dan 
contact op met de redactie van Landmacht: redactielandmacht@mindef.nl
 

In juli werd op en rond de KMA in Breda het Nederlands Militair kampioenschap Speedmarsen gehouden. Korporaal-1 
Bob van Schie deed met zijn eenheid, 411 Pantsergeniecompagnie, mee aan de loodzware marswedstrijd. Maar hij nam 
ook nog de tijd om een paar mooie foto’s te maken. Zo zag hij door zijn lens deze eenheid in het bos nabij Breda voorbij 
stuiven. ‘Het is niet mijn eenheid die op de foto staat, maar ik vond het gewoon een bijzonder mooi beeld’, zegt de korpo-
raal terecht over de afbeelding. ‘De emoties zijn goed af te lezen op de gezichten van de deelnemers.’

Vier jonge Brabantse militairen van 13 Gemechaniseerde Brigade 
zijn een jaar lang door verslaggevers van Omroep Brabant gevolgd 
in de voorbereidingen op hun missie in Uruzgan. In de tv-serie ‘Oir-
schot-Uruzgan’ zijn de zware oefeningen, het afscheid van familie 
en vrienden en het verblijf in Uruzgan zelf te zien. De serie laat in 
zeventien afleveringen zien wat het betekent voor jonge mensen om 
naar een oorlogsgebied gestuurd te worden. 

De tv-ploeg van Omroep Brabant heeft naar eigen zeggen een mooie 
tijd gehad in de Afghaanse provincie Uruzgan. Afgezien van een 
raketaanval is hun verblijf in Deh Rawod rustig verlopen. “Het was 
nauwelijks te merken dat het om een oorlogsgebied gaat. Het land is 
prachtig en het contact met de Afghanen verliep positief. We zijn blij 
met de aanwezigheid van het Nederlandse leger”, zegt verslaggever 
Jan Waalen. 

‘Oirschot-Uruzgan’ is vanaf 11 september elke vrijdagavond te zien 
op Omroep Brabant TV. De uitzendingen beginnen om 18.00 uur en 
worden vervolgens regelmatig herhaald. 
Zie ook: www.omroepbrabant.nl/uruzgan.

Omroep Brabant volgt militairen

Nationale Taptoe 2009

BON NATIONALE TAPTOE 2009
Vul het aantal gewenste kaarten per voorstelling per tribune in.

   Kaarten  Kaarten  Rolstoel  Rolstoel  Totaal
   Rang 1   Rang 2     begeleider

Donderdag 1/10 middag  …. x € 26,00 …. x € 21,00  …. x € 21,00  …. x € 21,00  €

Donderdag 1/10 avond  …. x € 26,00 …. x € 21,00  uitverkocht  uitverkocht 

Zaterdag 3/10 middag  …. x € 26,00 …. x € 21,00  uitverkocht  uitverkocht  €

Zondag 4/10 middag  …. x € 26,00 …. x € 21,00  …. x € 21,00  …. x € 21,00 €

       Administratie-/verzendkosten  €  4,-     +

       Totaal te betalen bedrag (inclusief BTW) €
VOORLETTERS   
  
NAAM   
  
ADRES  
  
POSTCODE  PLAATS
  
TELEFOON  
  
E-MAIL  

Hierbij machtig ik de Stichting Nationale Taptoe om eenmalig het verschuldigde bedrag af te schrijven.

Bank-/gironummer     Handtekening
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Naam:  Sergeant-majoor Ton Swinkels
Functie:  Kassier
Onderdeel:  Servicepunt Utrecht, 
 Financieel Diensten Centrum

Omdat een oefenterrein geen bankfiliaal 
heeft en in Tarin Kowt geen pinautomaat te 
vinden is, zijn de kassiers die meereizen graag 
geziene collega’s. ‘Tijdens oefeningen beheren 
wij het geld dat bestemd is voor onvoorziene 
uitgaven van eenheden. Extra toiletpapier 
bijvoorbeeld of andere spullen die ineens 
nodig blijken’, vertelt kassier sergeant-majoor 
Ton Swinkels. ‘We nemen ook inkomsten in 
kas, zoals de omzet van de CADI-wagens. 
Een voorschot op het salaris wordt tijdens een 
oefening niet uitgekeerd.’ Tijdens uitzending 
is dat anders. ‘In Afghanistan keren we juist 
vooral eenmalige machtigingen uit. Die wor-
den automatisch van het salaris afgehaald. 
We keren ook de betalingen van de projecten 
van het Provinciaal Reconstructie Team uit, 
cash. We bewaken daar heel veel geld.’

Waar genomen


