Kapitein Gijs
Korps Commando Troepen
Bronzen Leeuw

‘De waardering
voor ons werk telt’
Kapitein Gijs van het Korps Commando Troepen ontving woensdag 7 oktober in een
besloten ceremonie op het Kasteel van Breda de Bronzen Leeuw, de hoogste koninklijke
dapperheidsonderscheiding na de Militaire Willemsorde. ‘Het is prettig te weten dat
onze daden niet helemaal ongezien blijven.’

Korporaal der eerste klasse
Martijn Nieuwenhuis
43 Herstelcompagnie
Kruis van Verdienste

‘Uniek voor een logistiekeling’
Een groot militair konvooi wordt op 13 juli 2008 tussen Kandahar en Tarin Kowt zwaar
onder vuur genomen. In de colonne rijden ook dertien civiele brandstofwagens mee, in
jargon ‘sigaren’ genoemd. In het gevecht wordt een Afghaanse chauffeur geraakt door
een kogel, waardoor zijn vrachtwagen schaart en de weg blokkeert. Korporaal der eerste
klasse Martijn Nieuwenhuis haalt als monteur en voertuigberger de truck, te midden
van een regen van kogels en mortieren, van de weg.
Het konvooi is extra waakzaam. De dag ervoor zijn ze
namelijk beschoten. De dertien ‘sigaren’ geven Nieuwenhuis meteen handen vol werk. ‘Om de haverklap ging er
wel één kapot. Waterslangen sprongen spontaan, remmen
haperden. Alles moest ter plekke op provisorische wijze
worden hersteld.’
Maar de echte uitdagingen beginnen wanneer het konvooi
wordt bestookt met geweer- en mortiervuur. Nieuwenhuis
vuurt maximaal terug. ‘Voor iemand van de logistiek is
het vrij uniek om oog in oog met de vijand te staan.’ Op
dat moment wordt de Afghaanse chauffeur getroffen en
schaart zijn voertuig. Het is van levensbelang dat het voertuig van de getroffen Afghaan meteen van de weg wordt
gehaald, zodat het konvooi zo snel mogelijk door kan rijden. ‘Onder bescherming van een Fennek zijn mijn maatje
en ik met de takelwagen dwars door de kogelregen richting
de geschaarde truck gereden. Het was niet mogelijk om
helemaal door te rijden tot aan de truck. Ik moest de laatste
driehonderd meter daarom te voet afleggen. Gelukkig hing
er op dat moment een Apache gevechtshelikopter boven
ons. Dat gaf een wat veiliger gevoel. Op het moment dat
de helikopter dekkingsvuur af gaf, heb ik het op een lopen
gezet. Ik denk dat ik nog nooit van mijn leven zo snel heb
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gerend. Ik hoorde de kogels letterlijk langs mij fluiten.
Dan weet je dat ze heel dichtbij zijn. Bij mijn voeten zag ik
opspattend zand van de inslagen. Het was alsof ik in een
film zat.’
Als Nieuwenhuis bij de cabine van de truck aankomt, ziet
hij dat deze doorzeefd is met kogels
waardoor de brandstof in straaltjes uit de tank stroomt.
‘Heel even schoot de gedachte door mijn hoofd dat het
allemaal voorbij was als die wagen vlam zou vatten.
Maar meteen daarna ga je zo snel mogelijk aan het werk.
Uiteindelijk wist ik truck naar de berm te rijden en kon ik
dekking zoeken achter een Fennek, waar ik heb geholpen
bij de behandeling van de gewonde Afghaanse chauffeur.’
Eenmaal uit de gevechtszone komt bij Nieuwenhuis het besef langzaam terug. ‘Ik dacht dat het vuurgevecht maar een
half uurtje had geduurd, maar het bleek dat we vierenhalf
uur in gevecht zijn geweest over een afstand van 18 kilometer. Door de adrenaline was ik ieder gevoel van tijd kwijt.”
Hij heeft geen moment getwijfeld over zijn gevaarlijke actie. “Ik was eigenlijk best kalm en ik dacht helder na. Alles
ging automatisch. Op dat soort momenten ben je blij dat je
zo hard hebt getraind.”

Op de binnenplaats van het Kasteel van Breda neemt kapitein Gijs
plaats op een bankje. Een halfuur daarvoor heeft de KCT’er uit handen van de minister de Bronzen Leeuw opgespeld gekregen, op het
plein nu pal voor zich. ‘Zo af en toe heb je het nodig dat iemand tegen
je zegt dat je het goed doet’, zegt Gijs. ‘Zo zie ik deze onderscheiding
ook. Wie wat heeft gedaan en wie waar een medaille voor krijgt, is
niet zo belangrijk. Met deze onderscheiding krijgen wij waardering
voor ons werk. Dat telt.’
Erg veel te vertellen heeft Gijs niet, kort na de besloten ceremonie,
achter de gesloten deuren van de Hendrikuspoort. Zijn werkzaamheden vinden grotendeels plaats tijdens geheime operaties en buiten het
publieke blikveld – soms het lot en soms de zegen van een operator
van het KCT. Maar het past de persoonlijkheid van de kapitein wel.
Gijs weegt zijn woorden goed voordat hij ze deelt met toehoorders.
Bovendien, aan de uitzonderlijke onderscheiding die hij zojuist heeft
ontvangen en de bijzondere aandacht en de loftuitingen moet hij
zichtbaar wennen. ‘Het is de charme van het werk, dat het afgeschermd en geheim is. Maar daarom is het ook wel prettig te weten

dat onze daden toch niet helemaal ongezien blijven.’
De toenmalige eerste luitenant Gijs treedt tussen juli en december
2006 als Tactical Air Controller en Forward Air Controller meerdere
malen uiterst professioneel op in intensieve gevechtsacties en weet
volgens het Koninklijk Besluit “door zijn grondige voorbereiding, excellente leiderschap en moedig optreden, veelal onder vijandig vuur”
de vijand effectief te bestrijden. In de omgeving van Kala Kala ondersteunt hij een coalitiemacht in een grootschalig gevecht doeltreffend,
“door effectieve aansturing van zijn eenheid”.
‘De taak van de FAC’er valt vaak op’, weet Gijs. ‘Dat komt ook omdat
niet veel mensen deze specialisatie hebben. Maar het is toch echt
een teamprestatie. Iedereen doet zijn deel, niemand kan zonder een
ander. Je kunt je werk goed uitvoeren als de mensen om je heen hun
werk goed uitvoeren. Met de onderscheiding op zich heb ik daarom
niet zo veel. Ik ben blij dat ik ‘m kan opdragen aan de rest, de eenheid, de mensen die er nog zitten en diegene die we onlangs zijn
verloren.’

De Bronzen Leeuw

Het Bronzen Kruis

Het Kruis van Verdienste

De Bronzen Leeuw is in 1944 ingesteld
en is bedoeld voor Nederlandse militairen,
burgers of buitenlanders die zich ten behoeve van de Nederlandse Staat in de strijd
tegenover de vijand door het bedrijven van
bijzonder moedige en beleidvolle daden
hebben onderscheiden.
Decoratievoorstellen worden beoordeeld
door de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het ministerie van
Defensie. De minister van Defensie doet
de voordracht aan het Staatshoofd, die
de toekenning via een koninklijk besluit
bekrachtigt.

Het Bronzen Kruis is ingesteld in 1940
en wordt toegekend aan Nederlandse
militairen, burgers of buitenlanders die zich
ten behoeve van de Nederlandse Staat
door moedig of beleidvol optreden tegen
de vijand hebben onderscheiden. Decoratievoorstellen worden beoordeeld door de
Commissie Dapperheidsonderscheidingen
van het ministerie van Defensie. De minister van Defensie doet de voordracht aan
het Staatshoofd, die de toekenning via een
koninklijk besluit bekrachtigt.

Het in 1941 ingestelde Kruis van Verdienste wordt verleend aan Nederlanders
en buitenlanders, die zich in het belang
van de Nederlandse staat in verband met
vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden hebben onderscheiden.
Directe confrontatie met de vijand is geen
vereiste. Decoratievoorstellen worden
beoordeeld door de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het ministerie
van Defensie. De minister van Defensie
doet de voordracht aan het Staatshoofd,
die de toekenning via een koninklijk besluit
bekrachtigt.
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Eerste luitenant Robbert
Korps Commando Troepen
Kruis van Verdienste

Kapitein Bart
Korps Commando Troepen
Kruis van Verdienste

‘Een verschil willen maken,
dat is de drive’
‘Surrealistisch’. Het woord schiet hem te binnen als eerste luitenant Robbert zijn gevoelens overweegt. ‘Vier dagen geleden was ik
nog in Afghanistan. Over twee dagen zit ik er weer. En nu dit. Echt
surrealistisch.’ Hij lacht en kijkt de goedgevulde Grote Zaal van het
Kasteel van Breda rond. Hoogwaardigheidsbekleders feliciteren hem,
onbekenden slaan hem op de schouders. Luitenant Robbert, netjes
in DT maar met een operationele baard nog op zijn brede kaken, laat
het over zich heen komen en aanschouwt het tafereel om zich heen
alsof het niet echt is. Het Kruis van Verdienste op zijn borst is echter
levensecht. Robberts ogen stralen. ‘De erkenning is mooi.’
Die erkenning krijgt hij voor het werk tijdens zijn uitzending tussen
augustus en december 2006. Robbert is ploegcommandant van
een coalitie-eenheid als hij in een grondgevecht verstrikt raakt nabij
Wanu. Robbert leidt zijn eenheid uit de gevarenzone en stelt met zijn
mannen tijdens zware vuurgevechten de omliggende nederzettingen
veilig. Nabij Kala Kala leidt de luitenant delen van een grondgevecht
waarbij tactisch overwicht wordt verkregen. ‘We hebben de aandacht
verlegd, waardoor de Battlegroup nabij Tarin Kowt haar werk kon
doen’, weet Robbert. Het is een klinische opsomming van daden,
maar de impact is van onschatbare waarde. De onderscheiding die
Robbert er voor krijgt, aanvaardt hij trots maar bescheiden. ‘Ik wilde
het mijn ouders niet eens vertellen. Medailles horen bij het militair
zijn. Ik ben trots, maar wil het graag temperen. Ik ben ik, geen Kruis
van Verdienste verandert daar iets aan. Ik doe het niet voor de medailles. Een verschil willen maken, dat is de drive.’

Kapitein Arthur
Korps Commando Troepen
Bronzen Kruis

‘Serieus je werk doen en geluk hebben’
Arthur is sinds zijn eigen KMA-tijd een fiks aantal dienstjaren
verder en een ervaren commando. Hij heeft de wereld gezien tijdens
geheime missies en zware, gevaarlijke operaties. Aan het “moedig
en beleidvol optreden” tijdens een van die vele acties heeft hij het
Bronzen Kruis te danken. In september 2006 reed hij in Afghanistan
met zijn groep mee met een coalitiedetachement, dat in een zware
hinderlaag belandde. Arthur manoeuvreerde zijn eenheid onder
zwaar vuur naar een heuvelrug, waar zijn mannen het vuur konden
openen op de vijand.
“Door zijn doortastend en vakbekwaam optreden heeft hij kunnen
voorkomen dat er aan coalitiezijde dodelijke slachtoffers zijn gevallen”, zo luidt het Koninklijk Besluit dat over zijn onderscheiding gaat.
‘Wat ik deed, behoort tot de militaire doctrine’, vindt Arthur zelf.
‘Oké, ik was het baasje van de groep. Maar iedereen deed gewoon zijn
werk. Ook ik.’
Uiteraard glimt het brons op zijn borst ook in de ogen van de kapitein. ‘Natuurlijk streelt het je ego als je een dergelijke medaille krijgt.
Maar ik heb zelf een ander beeld van heldendaden.’ Het gewicht van
de medaille kan volgens de kapitein groter worden dan de massa van
het eremetaal alleen. ‘Een Bronzen Kruis schept verwachtingen. Als
ik honderd keer in een vuurcontact terechtkom, kan het honderd keer
goed gaan. Dat is een kwestie van goed getraind zijn, serieus je werk
doen en geluk hebben. Maar het Kruis geeft niet de garantie dat het
de 101ste keer ook goed gaat. Ik hoop niet dat de lat voor mij nu hoger
ligt. Ik blijf dezelfde persoon en dezelfde militair. Ik doe mijn best,
meer kan ik niet doen.’
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‘Wij zijn niet om mee te dollen’
‘Wij waren de eerste eenheid die echt naar buiten moest’, zegt kapitein Bart als hij terugdenkt aan het voorjaar van 2006. ‘Al snel kregen
we te maken met vijanddruk. Vrouwen en kinderen werden het gebied uit gedreven; het was duidelijk dat er een aanval kwam. Tijdens
een van onze eerste verkenningen ten noorden van Tarin Kowt kwam
er vuur uit meerdere richtingen. De vijand had zich verstopt onder
burgers, in de green, overal. Qua aantal waren ze in overmacht. Mijn
voertuig stond voorwaarts gericht. Ik zat voorin, achter mij zat de
boordschutter en naast me de chauffeur die constant waarnam. Hierdoor kon ik terugvuren. Ik verbaasde me over hoe snel en adequaat
iedereen reageerde en hoeveel discipline iedereen kon opbrengen. We
mochten namelijk pas vuren als we zeker wisten dat het om vijand
ging. De vijand heeft uiteindelijk een behoorlijke slag gekregen. We
hebben laten zien dat we niet om mee te dollen zijn.’
Bang is Bart nooit geweest, wel gespannen. ‘Toen we dwars door de
vallei reden waar de treffers vielen, keken de chauffeur en ik elkaar
even aan en beseften we: ‘wow, dit is heftig’. Over dat moment hebben we het nu nog wel eens.’
Het meest trots kijkt Bart terug op de operaties rondom Deh Rawod.
‘Als kleine eenheid werden wij naar dit toen nog onbekende gebied
gestuurd. Dat onbekende maakte dat de dreiging nog hoger voelde.
We moesten vertrouwen op onze individuele drills. We hebben,
samen met coalitie-eenheden, een aantal leiders opgepakt, munitie
en IED-componenten gevonden en een zelfmoordvest. Ik ben trots op
mijn kerels die dit gedaan hebben. Mijn aandeel? Hopelijk heb ik rust
gebracht en het overzicht gehouden.’

Kapitein Björn Peterse
Korps Commandotroepen
Bronzen Leeuw (postuum)

‘Vakgek, slim, sociaal, fanatiek’
“In 2006 heeft kapitein Peterse als pelotonscommandant aan
meerdere operaties in Afghanistan deelgenomen. Hierbij heeft hij
herhaaldelijk blijk gegeven van het bewust en weloverwogen nemen
van grote persoonlijke risico’s.” Aldus het Koninklijk Besluit dat beslist over de dapperheidsonderscheiding voor kapitein Björn Peterse
van het Korps Commandotroepen. Kapitein Peterse was er in Breda
niet bij; 9 maart 2007 kwam hij op 27-jarige leeftijd om het leven
door een ongeval bij het parachutespringen. Postuum werd hem de
Bronzen Leeuw uitgereikt. Zijn partner nam de onderscheiding in
ontvangst, zijn KCT-collega’s zagen het tevreden en trots aan.
‘Enthousiast, vakgek, slim, sociaal, fanatiek’, noemt korporaal-1
Robin de kapitein, tijdens de uitzending van 2006 zijn pelotonscommandant. Robin fungeerde als de chauffeur van Peterse. ‘Hij
had de moeilijkste functie van ons allemaal. Hij moest beslissen of
we voorwaarts gingen of niet, onder loodzware omstandigheden, en
hij droeg de verantwoordelijkheid van de consequenties. Hij maakte
zijn keuzes altijd weloverwogen. Hij was een goede leider.’
Tijdens een operatie in 2006 voerde Peterse het bevel over een
Special Forces detachement. Zijn eenheid raakte verwikkeld in een
zwaar gevecht met numeriek sterkere vijandelijke eenheden. Kapitein Peterse wist het initiatief te verkrijgen en besliste het gevecht in
zijn voordeel. Bij een andere operatie, ter ondersteuning van Amerikaanse en Afghaanse coalitiepartners, zette Peterse de beschikbare
middelen effectief in, waarmee hij er voor zorgde dat het coalitieverband ondanks munitieschaarste staande bleef in de strijd.
“Bij al deze operaties wist hij door zijn doortastend, beleidvol en
moedig optreden, onder veelal zware geografische en klimatologische omstandigheden, levens te redden onder eigen troepen, coalitiegenoten en Afghaanse eenheden”, aldus het Koninklijk Besluit.
‘Ik ken hem al sinds het moment dat ik bij de compagnie kwam’,
zegt eerste luitenant Robbert. ‘Ik heb eerst onder hem en later naast
hem gewerkt. We zijn samen naar de KMA gegaan, trok privé ook
met hem op. Hij verdient de Bronzen Leeuw absoluut. Hij was echt
een goede commandant.’

Sergeant-majoor Maurice
Korps Commando Troepen
Het Bronzen Kruis

‘Pas achteraf volgt de bezinning’
‘Medailles, dapperheid, heldendaden; het is echt het laatste waar je
aan denkt tijdens een operatie. Alles gaat zo snel. Pas achteraf volgt
de bezinning.’ Sergeant-majoor Maurice doet niet aan borstklopperij.
‘We zitten nooit na een actie te denken: wat we nu gedaan hebben,
was wel heel bijzonder. We laten de gebeurtenissen wel altijd goed
bezinken. En dan zeggen we geregeld tegen elkaar: ‘Dat moeten we
niet te vaak hebben’.’
De erkenning voor verrichte zaken komt van hogerop. Het Bronzen
Kruis is het gevolg van de uitzending van Maurice naar Afghanistan
in 2006. Als Forward Air Controller (FAC’er) onderscheidt hij zich
door bij een vijandelijke hinderlaag onder gericht vijandelijk vuur zijn
taak uit te voeren, waardoor zijn eenheid zich zonder verliezen uit de
zeer bedreigende hinderlaag kon onttrekken. Tijdens een andere actie
werd zijn eenheid omsingeld. Onder zeer moeilijke omstandigheden
en met gevaar voor eigen leven realiseerde hij een gerichte inzet
van luchtsteun vlak bij hun eigen posities. “Door zijn weloverwogen
vakmanschap en professionaliteit wist de eenheid door de omsingeling heen te breken en de operatie voort te zetten”, stelt het Koninklijk
Besluit.
‘De meeste gevechtscontacten worden in ons voordeel beslecht
dankzij luchtsteun’, beseft Maurice zich. ‘Daardoor springt het werk
van de FAC’er in het oog. Maar je doet het niet alleen. Ik weet dat
elke KCT’er dat zegt, maar het is echt niet ingestudeerd. We vormen
één grote familie, we zijn veel bij elkaar en delen alles. Daarom is dit
een emotioneel moment. Niet vanwege het Kruis dat ik krijg, maar
omdat je wordt herinnerd aan alle dingen die we samen hebben
meegemaakt.’

Sergeant Sven
Korps Commando Troepen
Kruis van Verdienste
Korporaal der eerste klasse Robin
Korps Commando Troepen
Kruis van Verdienste

‘Zonder elkaar kom je er gewoon niet’
‘Gecontroleerde chaos’. Zo noemen sergeant Sven en korporaal der
eerste klasse Robin van het Korps Commando Troepen de situatie
waarin ze in oktober 2006 terecht zijn gekomen. Een IED-explosie,
gewonden, maximaal vijandelijk vuur; in die omstandigheden excelleren beide medics in het uitvoeren van hun taak. Het leverde ze het
Kruis van Verdienste op. Sven: ‘Ik deed echt niets meer dan mijn
werk.’
De eenheid van Sven en Robin komt in een hinderlaag terecht nadat
een voertuig van de patrouille op een IED rijdt. Daarop barst een
zwaar vuurgevecht los. Sergeant Sven verlaat samen met een collega
zijn relatief veilige positie om bij het getroffen voertuig de vijf gewonden, Afghaanse militairen, hulp te bieden. Eenmaal in veiliger positie
neemt Robin de zorg over de gewonden over.
Bewonderenswaardige handelingen, waarvoor ze in Breda worden
beloond. Voor de twee commando’s is het veel eer nu een persoonlijke
onderscheiding te ontvangen voor verrichte diensten die ze zelf als
normaal beschouwen. Robin: ‘Iedereen bij het KCT heeft zijn specialisatie. Wij zijn medics, dus handelen we in zulke situaties zoals we
gedaan hebben. Iedereen in een groep doet zijn deel en verricht even
belangrijk werk. Heel sec: zonder elkaar kom je er gewoon niet in het
inzetgebied.’
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Actieve dienst verlaten

Militair personeel bevorderd

kolonel
A.W.P. Feenstra (tech st), A.E. de Rooij (log gnk),
H. Stuut (lo/s), J.R. Swillens (inf)
luitenant–kolonel
P.C.A. Berg (log ma), S.A. Bruijne (log ma),
L.H.M. Cramers (cav), J.J. van Eenennaam (prot
gv), S.A. van Iwaarden (art), D.J. Klompsma (log
td), J.C. Linschoten (Log td), W.G. Roest (lo/s),
J.H. Vonk (inf)
majoor
R.J. Albertema (log ma), M.A. Dierckx (mjd),
M.G.M. Lammers (cav), H. Lenten (log gnk),
P. Lockhorst (log gnk), H.B. van Riessen (inf),
P.H.M. van Rooijen (inf), C.A. Roskam (vbdd),
E.T. Rosloot (art), R.F.D. van der Werf (art)
kapitein / ritmeester
B.J.H. Beke (art), M.W. van Bloemendaal (vbdd),
R.A. Bouter (cav), R.H. Ferwerda (inf), Y.J. Foliant
(mjd), A.A. Foppen (gn), M. de Goeij (log gnk),
E.J.W. Hartogs (log ma), H.J. Heutinck (art), W.J.
Jansen (lua), S.P.M. van Klink (log gnk), P.M.P.
van Lier (log td), J.H.H.C. van der Meijs (log gnk),
R. Nieuwland (inf), S. Overkamp (gn), P.H.M.
Peek (inf), V.J. Rietveld (inf), D.C. Saenen (log
b&t), D.F.J.A. Schots (inf), K.P.A. Spiertz (inf), S.
Thomas (log gnk), P.J.L.J. Verkoelen (gn), J.A.W.
van Weelden (cav)
eerste-luitenant
A.J. de Boer (inf), J.E.K. Bosma (gn), M.J.C.
Daamen (art), E. van Dijk (vbdd), J.C. Duin (inf),
J.S. Faber (inf), J.C. van der Geer (vbdd), J.R.
Goosmann (inf), J.M. van Klink (inf), T. Kulk
(inf), S.R. Moerkerken (inf), M.A.A. Norbart (art),
S.P. Oegema (inf), I.A. Plein (inf), R.P. Reijers
(inf), M. van Rooijen (inf), R.J.G. Schreven (log
b&t), P. van der Steen (inf), J. Thielking (inf),
D.A. van Tricht (vbdd), R. Vaassen (inf), C.N. van
Vulpen (log gnk), G.W.M. van de Wijdeven (inf)
tweede-luitenant
P.L. Donders (inf), B.N.J. van Gijsel (inf),
M.S. Jansen (log ma), R.T.R. Sanderink (lua),
K. Schieven (lua), W.H. Stokking (inf), M.
Turksema (cav)
adjudant
G.J.W.M. Geven (inf), L.M. Gijsen (log b&t),
C.J.A. Goudsmit (cav), T.A. de Gruijl (log gnk),
J.H.M.L. Koot (inf), W. van der Laan (log ma),
J.G. Lammers (log b&t), J.C.M.E. Rasenberg
(inf), J.S. Thijssen (log td), M.Timmerman
(log b&t), A.F.J.M. Verdonk (log b&t), T.H.F.M.
Wijnen (gn)
sergeant-majoor / opperwachtmeester
A.C. Bastiaannet (vbdd), E.E.C. Bok (log ma),
W.A.F. van Buren (inf), N. Hendriks (vbdd),
M.A.M. ter Horst (log b&t), S.I. Idema (log gnk),
H.R. de Leeuw (log td), R.S. Lotterman (inf),
A.W.J. Mols (log gnk), M.J. Post (log ma), G.
Roelofsen (cav), M.A.J. Turnhout (lua), I.C.H.
Willemen (log b&t), A.A. Woonings (inf)

Mutaties burgerpersoneel
bevorderd

sergeant der eerste klasse / wachtmeester
der eerste klasse
S. Blaauw (vbdd), J.F. Beekman (vbdd), M.J.M.
Bergsteijn (vbdd), H.F.E. van Berkom (log td),
J.G.M. de Boer (inf), M.K.L. Chan (inf), M.E.
Daniels (vbdd), E.J. van Eck (vbdd), J.J.C.A.
Fernandes (vbdd), R.N. Groot (log td), J.A.J. van
der Hoeven (art), D.W.G. Jansen (vbdd), J.H.J.
Legerstee (inf), M.A.J. Melaard (log gnk), E.
Niemeijer (inf), S.G. Pinedo (vbdd), M. du Pree
(inf), R. Russchen (vbdd), S. van Schaik (log b&t),
M. Schoonhoven (inf), S.M. Schulte (vbdd), J.D.
van der Wijst (vbdd)
sergeant / wachtmeester
G. Bakker (lo/s), M. Ekkel (lo/s), R.R. Everduin
(lo/s), P. Hulshof (lo/s), M.A.V. Janssen (inf),
L.H. van Lamsweerde (lo/s), C.H. Locker (log
b&t), P.D. Meyer (mil muz), C.J.A. Remmen (lo/
s), M. van Rijn (alg), M. Schouwerwou (lo/s), R.
Stolle (lo/s), J. Volman (lo/s)

kolonel
J. Overman (gn)

Schaal 11
D. Joop, H.N.G.M. van Klooster

luitenant-kolonel
G.W. Bäumier (inf), A.C. Hogenhuis (prot
gv), P.C.B. Rozendaal (log td), J.A.C. van der
Weel (vbdd)

Schaal 9
E.W.J. Sanders

korporaal der eerste klasse
K. Aartsen (inf), G.A. Alberts (gn), K. Barth
(vbdd), J. Benning (inf), N.A. van den Berg
(log gnk), R.J.C. van Berlo (gn), T. Canters (gn),
M. Claessen (log td), J.L. Dijkstra (inf), R. van
Dongen (log td), S. Doppenberg (log gnk), D.M.
Emanuels (vbdd), G.A. de Gast (inf), S.M.G.
van Gelder (inf), B. van den Hul (inf), W.F.
Hulsman (vbdd), R. Jansen (inf), I. Koreman
(log td), R. Kramers (log td), V. Kuyer (vbdd),
N. van Leeuwen (inf), D. van Lierop (gn), J.P.J.
Ligtenberg (log b&t), R. Metselaar (log td), R.A.
Mooiman (log td), M.A. van Nieuwkerk (inf), O.
Pak (log b&t), R. Patrunsu (log b&t), B.J. Rutte
(cav), A. Schimmel (vbdd), S.P. Schipper (art),
M. Sillen (cav), R.R.G. de Silva (inf), P. Slabbers
(log td), W.F. Sportel (cav), J. Swanborn (log gnk),
M. van Tol (log ma), F.M.F.M. Vanhommerig
(log td), D. Verhage (inf), D.D. Verkouw (inf),
M. Vermeulen (log b&t), R. Vogelaar (art),
C. de Vries (lua), G. van der Weide (log b&t),
D.P.R. Wiesenekker (cav), T. Wijnholds (inf), M.
Wilbrink (art), W. Zoon (log b&t)

eerste-luitenant
R.M.E. Hendriks (log gnk), B. van Boven
(gn), P. Holterman (gn), F.J. van Leeuwen
(log gnk), M.H.M. Swanenberg (log td), I.M.
Vogelesang (log gnk)

In Memoriam
Militairen
† generaal-majoor J.A.C. de Ruiter, geplaatst
bij Stafgroep MD
† majoor M.C. van Ginneken, geplaatst bij
Kcen OTCVust
† sergeant der eerste klasse R.F.G.L. Maste,
geplaatst bij 42 Painfbat
† sergeant der eerste klasse I. Pater, geplaatst
bij 44 Painfbat

majoor
A.F. van der Heijden (log td), A.J. Omarkhel
(inf), W. Schornagel (log gnk)
kapitein / ritmeester
M.J. de Beer (log td), M.P.M. Broeders (inf),
E.T.P.R. van Dongen (log gnk), F.A.M. van
den Heuvel (log td), E.T.A.J. Hoeks (inf),
M.H.J. van de Klundert (log b&t), A. Mather
(inf), M. Meerwijk (inf), E. Schouwink (inf),
H.H. Sprengers (inf), J.A. Trijp (art), L.A.M.
Vervoort (inf), F.W.M. West (log b&t)

vaandrig / kornet
D.T. Huitema (art)
adjudant
J.A.G. Boot (log gnk), G.R.R. Haar (inf),
G.J.M.W. Leermakers (inf), D.A. Rudolph
(vbdd), D.B. Sluiter (lua), A.L.C. Smulder
(inf)
sergeant-majoor / opperwachtmeester
J.M.A. van Hoek (log gnk), E.C.M. Oostdam
(inf), E. Ruis (cav)
sergeant der eerste klasse
M.H. Baas (gn), J.P. Batist (log b&t), H.A.M.
van den Boogaart (log b&t), H.C.F. Göhl
(log gnk), J.T. Grevink (log b&t), S.J.C.
Groenendaal (gn), S. Mulderij (log gnk), H.J.
Welles (log b&t), M.A.C. de Windt (lo/s)
sergeant / wachtmeester
P. Schnitker (log gnk), M. Smeets (lo/s), L.
van Vliet (log gnk)
korporaal der eerste klasse
E.J. Bemrose (log b&t), K. Borking (inf), F.
van den Broek (cav), S. van Dam (log td), P.
Heuving (log td), E. van ‘t Hof (log gnk), R.
van Houten (cav), L.J. Kersten (inf), I. Kiljan
(gn), R. Koopman (gn), R. van Leeuwen (log
td), P.H. van der Mark (cav), D.J.P. Oirbans
(log td), L. Oost (cav), C.J. Pijpelink (log td),
J.M. Sleurink (inf), T.A.G. Smeets (cav), W.
Spronk (log gnk), A.O. Werkman (inf), B.M.
Wink (inf), R. Zandstra (inf)

Schaal 7
W. Hamstra, J.C. Steeman
Schaal 6
R.G.M. Peters, H. Steenwijk
Schaal 5
R. van Dieren, D. Dimitrijevic, P. Hondorp,
M.M.R. Kambong, A.E. Winter
Schaal 4
M. Balahsioui, E.F. Hemelt, L.M.W. Mom,
L. Vredeveld

Mutaties burgerpersoneel
dienst verlaten
Schaal 12
M.L. de Jager
Schaal 11
A.C.G. van Bussel, M.A. Kurpershoek, J.G.N.
van Leersum, J.A.H. Lelieveld, H.C.M.J.
Stollman
Schaal 10
E. Groot Nibbelink, S.B.A Jorritsma, C.A.
Lieferink, H.E. Mielatz, G. Pap, E.R. in ’t Veld
Schaal 9
M.A. van Bezoen, G. Brader, J.H.M. Elizen,
B.S. Hegie, R.H. Monpellier
Schaal 7
C.M. de Graaf, B.A. van Kuppeveld, B.
Molegraaf, A. de Smalen, H. Verbeek
Schaal 6
C.A. Griffioen, G. Taal
Schaal 5
I.L. van Londen, T. Grandia, C.S. Leebeek,
B.W. Hayatmahomed, J.E.M Coenen, A. Vos,
J. Bezembinder
Schaal 4
J. uit den Bulten
Schaal 3
J.P.H. Eerden, L. Kneefel, C.H. de Rooij
Tandarts
A.J. Tijink

Reünies

Dankbetuiging

Kosovo

Lieve mensen,

Datum: maart 2010
Locatie: voormalig Vliegbasis Soesterberg
Bijzonderheden: Exacte datum wordt
nog bepaald. Op deze reünie zijn alle
(ex)militairen welkom die deel hebben
genomen aan de missie KFOR, alsmede
de voorafgaande missies in Kosovo: Navoverificatiemissie, Extraction Force (EF),
Allied Harbour, Operatie Allied Force, en
UNMIK. Deze reünie is krijgsmachtbreed.
Aanmelden en info: Identiteitsgroep
Vredesmachten, Albert Schweitzerlaan 10,
2641 ZT Pijnacker, KOSOVO.reunie@
gmail.com, www.vredesmachten.nl.

SROI Ermelo 1951-1952

Datum: december 2009
Locatie: Generaal Majoor de Ruyter van
Steveninck Kazerne, Oirschot
Bijzonderheden: Exacte datum reünie in
overleg. Reserveofficieren van de 10e cursus
aan de SROI in Ermelo van 1951-1952
worden opgeroepen zich spoedig aan te
melden.
Aanmelden en info: A.J. de Kok,
Banjaardstraat 60, 4456 BR Lewedorp/Z.
0113-612405, ajdekok@zeelandnet.nl.

Het is ongelooflijk fijn, te voelen en te weten, dat
zoveel mensen van je houden of je willen troosten
en de moeite nemen om afscheid te nemen van de
man en vader die ons dierbaar was.
De belangstelling op het Ereveld Loenen was
overweldigend en hartverwarmend. Het doet ons
goed om te weten dat Mark door zo velen werd
gewaardeerd om wie hij was. Het is daarom ook
onmogelijk voor ons om alle mensen persoonlijk te
bedanken, hoe graag we dat ook zouden willen.
Vandaar dat we langs deze weg iedereen intens
danken die ons gesteund heeft, op wat voor manier
dan ook, na het overlijden van onze o zo dierbare
Mark.
Luciënne en Nick Leijsen
Wat sterk is door overtuiging faalt nooit
Nec Temere, Nec Timide

Kevin van de Rijdt

YP 408 PIROC

Datum: medio 2010
Bijzonderheden: Bij voldoende animo van
oud-personeel van YP 408 PIROC (periode
ongeveer 1970-1998), wordt in 2010 een
reünie georganiseerd.
Aanmelden: Hans Smeets, hwillemsen@
onsbrabantnet.nl, 06 20532245.

22 maart 1983
Venray

6 september 2009
Tarin Kowt, Afghanistan

BEDANKT!!!
Voor alle steun die jullie ons gegeven hebben met
brieven, kaartjes, bloemen, telefoontjes, mailtjes
en sms-jes of op wat voor manier dan ook.

Ook uw reünie
op deze pagina?

Debbie van de Guchte
Paul van de Rijdt
Karin Hermans en Piet Staaks
Wendy van de Rijdt en Jaimy
Hans en Yvonne van de Guchte
Chantal van de Guchte

Om er zeker van te zijn dat zoveel
mogelijk (oud-)collega’s naar de reünie
van uw voormalige) eenheid komen, is het
verstandig om de bijeenkomst Landmachtbreed aan te kondigen. Dat kan door een
oproepje te sturen naar de redactie van het
blad Landmacht.
Stuur een berichtje met informatie als
datum, tijdstip, locatie en gegevens waar
deelnemers zich voor de reünie kunnen
aanmelden naar: redactielandmacht@
mindef.nl. Of stuur een briefje naar:
Staf CLAS, sectie Communicatie
T.a.v. Redactie Landmacht
Aankondiging reünie
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht

D

eze 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.
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Photoshoot

Viering 65 jaar vrouwen bij de KL
Het is dit jaar 65 jaar geleden dat de
eerste vrouw officieel tot de krijgsmacht toetrad. Woensdag 2 december
wordt het 65-jarige jubileumjaar
groots gevierd met het concert ‘Women Only’.
In een avondvullend programma
voor al het (actief dienend en voormalig) vrouwelijk defensiepersoneel
- muzikaal begeleid door de luchtmachtkapel en met medewerking van
Karin Bloemen - wordt een reis door
de tijd gemaakt van 1944 naar nu en
de toekomst.
Locatie: Beatrixtheater in Utrecht.
Tijd: van 19.00 tot 23.00 uur.
Voor opgave kunt u een email sturen
naar: im.frankhuizen@mindef.nl
De toegangskaarten en het officiële
programma ontvangt u via de post op
het huisadres.

Taptoe 2009 in internationale sferen
Een vlammende foto uit 1966, uit het fotoalbum van Bart Kalksma uit Leeuwarden. Tijdens zijn diensttijd was hij
gelegerd bij 11 Tankbataljon in Oirschot. De foto van de vurende AMX tank, allang vervangen door de Leopard, werd
genomen op Vlieland. ‘Daar zijn we tijdens mijn diensttijd een paar keer geweest’, herinnert Kalksma zich. ‘We schoten
daar op de schietbaan voor tanks van het oefenterrein de Vliehors. Een pelotonsgenoot heeft deze foto genomen tijdens
het nachtschieten. Ik weet niet meer hoe de maker heet, maar ik heb de foto destijds bij hem nabesteld omdat ik hem zo
mooi vond.’

Oproep 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: redactielandmacht@mindef.nl
Postadres:
Staf CLAS, sectie Communicatie
T.a.v. redactie Landmacht /
Photoshoot
MPC 55A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Geplaatste inzendingen worden beloond
met een Victorinox Multi Tool!
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Redactieraad:
Voor ideeën en opmerkingen over het blad Landmacht kun je terecht bij de
leden van de redactieraad:
OTCLog:
Colua:
Staf OOCL:
ISK Harskamp:
KCT:
KMS:
Korps Natres:
OTCMan:
Persco:
Artillerie:
11 Luchtmobiele Brigade:
OOCL:
Staf OTCO:

smi Erik Vriens 		
kap Arjen Nijkamp
maj Tjeerd Dijkstra
aooi Paul Fontein 		
kap Marcel Krul 		
aoo Leo Wijntjes		
elnt (r) Fred Warmer
maj Jeff Rutten		
Sandra van der Schleij
kap Corné van den Berg
maj Peter Grotens		
aoo (R) Roel van Essen
Daniëlle Broer-Warnar

*06 500 19166
*06 494 2035
*06 573 71426
*06 538 54212
*06 589 58021
*06 578 62660
*06 573 73107
*06 500 61731
*06 580 7616
*06 549 65690
*06 564 32374
*06 573 71708
*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

De Nationale Taptoe heeft Rotterdam in de eerste week van oktober op
z’n kop gezet. De 55ste editie van het militaire muziekspektakel trok ruim
20.000 bezoekers naar evenementenhal Ahoy, verdeeld over vijf reguliere
voorstellingen en een speciale show voor veteranen. Naar de Streetparade
over de Coolsingel kwamen liefst 40.000 mensen kijken.
Er was dit jaar voor het eerst ook een speciale voorstelling voor veteranen,
op de donderdagmiddag. Die werd bijgewoond door kapitein Marco Kroon,
Ridder in de Militaire Willems-Orde. Hij kreeg, net als alle bezoekers die
van donderdag tot en met zondag naar de taptoe kwamen, een gevarieerd
programma gepresenteerd.
Zeven groepen en orkesten uit het buitenland brachten Ahoy onder andere
in Oostenrijkse, Finse en Duitse muzikale sferen. Een bijzonder hoogtepunt
was het optreden van the Korean Ministry of National Defense Traditional
Band. De Koreanen verzorgden een kleurrijk optreden in unieke uniformen,
met danseressen en een spectaculair slagwerkonderdeel op veertig Korean
Drums.
Aan het Koreaanse optreden gingen geslaagde shows van de Nederlandse
orkesten vooraf. De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso met het
Garderegiment Grenadiers en Jagers speelde ‘It’s o so quiet’, met medewerking van operazangeres Miranda van Kralingen. De Luchtmachtkapel bracht
een muzikale bewerking van ‘I have a dream’ van Martin Luther King ten
gehore. De Marinierskapel der Koninklijke Marine bood een show gebaseerd
op muziek van Russische componisten.
De 56ste editie van Nationale Taptoe wordt gehouden
van 30 september tot en met 3 oktober 2010, wederom
in Ahoy Rotterdam. Eind november verschijnt de dvd
van de voorstelling van dit jaar.
Zie www.nationaletaptoe.nl.
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Waar genomen
Naam:
Functie:
Eenheid:

Eerste-luitenant Ahmet Yüce
Forward Air Controller
C-Compagnie
12 Infanteriebataljon

De Forward Air Controller (FAC’er) praat vanaf
de grond de vlieger van een gevechtsvliegtuig
of –helikopter via de radio letterlijk op het
doel. ‘Ruimtelijk inzicht moet je wel hebben’,
weet eerste-luitenant Ahmet Yüce, FAC’er
bij 11 Luchtmobiele Brigade. ‘Je stuurt vanuit
het veld met coördinaten en met persoonlijk
waarnemingen de vliegers aan. Je moet ook
goed overzicht kunnen houden en hard willen
werken.’
Een FAC’er doet dan ook meer dan alleen
doelen aanwijzen. ‘Je moet je pelotons- en
compagniescommandant op de hoogte brengen van de Situational Awareness. Je houdt alle
bewegingen van eigen troepen in de gaten, tot
op de enkele man. Als je dat hebt, kun je beter
het overzicht bewaren in complexe situaties,
zoals bij een gevechtscontact. Als je dan weet
wie waar zit, kun je sneller een aanval uitvoeren. En alle tijdwinst is welkom.’
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