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November Romeo =
Nederlandse Reservisten
Het Bureau Reservisten CLAS (Commando Landstrijdkrachten) is ontstaan uit een herschikking van
functies die met reservistenbeleid te maken hebben. De achtergrond is om de reservistenorganisatie optimaal te laten aansluiten bij de bestuurlijke realiteit en militaire wensen. Eind 2016 is
een organisatorische vereenvoudiging doorgevoerd in het hoofdkwartier van de landmacht op de
Kromhoutkazerne in Utrecht. Generaal-majoor Martin Wijnen en kolonel(R) Fulco Stallmann geven
hierop in artikel ‘Adaptieve landmacht aanjager kansen voor reservisten’ een toelichting.
Het magazine November Romeo bestaat al sinds 1993. Het was jarenlang één van de officiële
landmacht magazines, totdat Defensie volledig stopte met het uitgeven van gedrukte bladen.
Sindsdien is November Romeo voortgezet in digitale vorm. De titel November Romeo is de NAVOspelling voor de letters NR. Dat stond voor Nationale Reserve, passend bij een korpsmagazine.
Met de vorming van het centrale Bureau Reservisten CLAS wil de landmacht de communicatie naar,
van, door en over reservisten verbreden. Eén van de stappen is de redactionele uitbreiding van
November Romeo tot hét magazine over reservisten in de Koninklijke Landmacht. Omdat de magazinetitel als merk goed bekend staat, is besloten de naam de handhaven. De titel blijft dus, maar de
afkorting staat nu niet meer voor Nationale Reserve maar voor Nederlandse Reservisten!
Alle landmachtonderdelen met reservisten vinden hierin een centraal platform. Zowel intern gericht
naar militairen als naar externe lezers. De redactie is inmiddels verbreed met vertegenwoordigers
uit alle ‘bloedgroepen’. In de colofon zijn deze redactievertegenwoordigers te vinden. Wie meent
nieuws of tips te hebben over ontwikkelingen in zijn eenheid of onderdeel, neemt contact op met
de redactievertegenwoordiger van zijn ‘bloedgroep’. Met elkaar gaan we invulling geven aan een
vernieuwde November Romeo. Een magazine dat zijn gelijke niet kent in de gehele krijgsmacht.
Eerste luitenant(R) Robert Witsen
Redacteur November Romeo
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GENERAAL WIJNEN EN KOLONEL STALLMANN
OVER TOEKOMSTPLANNEN

Adaptieve landmacht biedt
reservisten nieuwe kansen

4

STAF CLAS

Nederland bouwt aan een ‘adaptieve krijgsmacht’. Het vindt zijn
oorsprong in het Total Force Concept dat in allerlei varianten bestaat
binnen de NAVO. Hoewel het reservistenbeleid hier los van staat, zal
de verdere invulling van een adaptieve landmacht een aanjager zijn
voor reservisten én uitstromend beroepspersoneel om te
dienen als deeltijdmilitair. Daarbij zullen nieuwe contractvormen
ontstaan die beter aansluiten bij de ontwikkelingen. De hoogste
autoriteiten op reservistengebied, generaal-majoor Martin Wijnen,
plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten en Inspecteur
van het ReservePersoneel KL (IRPKL) en kolonel Fulco Stallmann
(plaatsvervangend IRPKL), blikken met November Romeo vooruit over
de plannen met reservisten de komende jaren.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN
FOTO’S: SGT1 MICHEL NAUTA EN FOTOARCHIEF BUREAU RESERVISTEN CLAS

Waar liggen de prioriteiten?
We zijn volop bezig met het vorm geven aan de intensivering van het reservistenbeleid dat de
Minister van Defensie in 2014 heeft afgekondigd. Vanzelfsprekend willen we graag dat we met
grote(re) stappen voorwaarts gaan, maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Met als dieptepunt het
terugbrengen van het reservistenbudget in 2015. Gelukkig hebben we dat tij kunnen keren en is de
komende jaren een stijgende lijn te verwachten. Ons motto daarbij is ‘Een reservist is gelijk aan een
beroepsmilitair, tenzij…’. We streven ernaar om zo min mogelijk uitzonderingen te maken, zonder
daarbij de bijzondere situatie van de reservist uit het oog te verliezen.
Kan het reservistenbeleid effectiever?
Het kan altijd beter. We streven ernaar om zoveel mogelijk uren uit de budgetten te besteden aan
opleidingen en trainingen. Zo min mogelijk aan administratie rompslomp en ‘red tape’. Op het
hoofdkwartier in Utrecht heeft in 2016 al een herinrichting plaatsgevonden (zie kader) om effectiever
meters te kunnen maken. Maar ook de recente uitruil van enkele compagnieën van natresbataljons
tussen 11 Luchtmobiele Brigade en 43 Gemechaniseerde Brigade past in dat beleid. De geografische
gezagsgebieden van de brigades met natreseenheden sluiten nu weer helemaal aan op hun operationele verantwoordelijkheden binnen de veiligheidsregio’s. Dat werkt gewoon efficiënter.
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Hoe gaat het met Incidentele Inzet Reservisten (IIR)?
Naast de reguliere 4.000 reservistenfuncties, ontstaan geregeld uitvragen in de landmacht voor
tijdelijke opvulling. Als die vacatures niet met beroepspersoneel zijn te vullen biedt IIR onder voorwaarden kansen. In 2016 is dit al verdubbeld en we zien in 2017 dat IIR in een stroomversnelling komt.
We hebben te maken met een grotere belasting van onze eenheden en staven. Piekbelastingen of
specifieke projecten zijn vaak op te vangen met reservisten. Dan gaat het niet alleen om menskracht,
maar ook om het binnenhalen van unieke kennis. We zien dat binnen IIR ook veel gebruikt wordt
gemaakt van gedegen kennis die reservisten in hun burgerbaan hebben opgedaan en die de landmacht onvoldoende in huis heeft. Die oplossing vergt minder kosten dan externe inhuur. Bovendien
geeft IIR de reservist mogelijkheden om nog meer binnen de landmacht te betekenen naast zijn al
bestaande reguliere reservistenfunctie. IIR is echt een groeibriljant.
Wat betekent de adaptieve krijgsmacht voor de reservist?
De invoering van de adaptieve krijgsmacht is een meerjarig proces waarin we kleine en grote stappen
zullen maken. Er ligt een stappenplan waarin we per jaar aangeven wat we willen bereiken.
Denk bijvoorbeeld aan een betere benutting van de uitstromende FPS2/3 militair naar nog op te
richten reserve eenheden. Dicht bij de eenheid waar men als laatste diende. Maar ook aan het maken
van afspraken met het bedrijfsleven om materieel en mensen (eventueel als reservist) beschikbaar
te stellen als de veiligheidssituatie daarom vraagt. Een adaptieve landmacht met een versterkte
rol voor reservisten, betekent niet automatisch een adaptieve reservist. Wij signaleren intern dat
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er soms meer aan tradities wordt gehecht dan aan de toekomst. Dit belemmert de wisselwerking
tussen eenheden. Een reservist die serieus werk maakt van zijn loopbaan als deeltijdmilitair, zal op
momenten moeten switchen van bloedgroep. Dat betekent vaak ook het loslaten van je oude regimentstradities en je aanpassen aan nieuwe. We omschrijven het naar de woorden van generaal b.d.
Peer de Vries: “Als het bij tradities niet meer gaat om het doorgeven van het heilig vuur, maar om het
bewaren van de as, dan doen we het verkeerd.” Met andere woorden; tradities zijn geen doel op zich,
maar een middel om morgen beter te worden dan we vandaag zijn.
Hoe staat het met de proefprojecten?
De landmacht heeft in het kader van de intensivering van het reservistenbeleid 17 pilots gehouden.
Een aantal is al met succes afgerond, sommige krijgen geen vervolg of zijn nog niet afgerond.
Er lopen nog pilots bij JISTARC en het CISBn om te bezien op welke wijze invulling kan worden
gegeven aan het vormen van een reservistencomponent. Momenteel wordt bij het Opleidings- en

Vereenvoudiging
Generaal-majoor Martin Wijnen signaleerde bij zijn aantreden begin 2016 dat de reservistenorganisatie onvoldoende aansloot bij de bestuurlijke realiteit en wensen. Dit was de reden om
vorig jaar vereenvoudigingen door te voeren in het hoofdkwartier op de Kromhoutkazerne in
Utrecht. Het betekende het loskoppelen van de gecombineerde functie van kolonel Gerard van
der Thiel als plaatsvervangend Inspecteur Reserve Personeel KL en die van korpscommandant
Nationale Reserve. Zijn functie is gesplitst en wordt sinds september 2016 vervult door kolonel
Fulco Stallmann (plv IRPKL) en luitenant-kolonel Hans Berding (KC Korps Nationale Reserve).
Daarnaast zijn diverse functies in de landmachtstaf, van zowel beroepsmilitairen als reservisten,
gebundeld in één Bureau Reservisten CLAS o.l.v. luitenant-kolonel Douglas Broman. Dit bureau is
het centrale aanspreekpunt voor alle reservistenzaken. Omdat het bureau direct ressorteert onder
het Kabinet van de Commandant Landstrijdkrachten, is er een directe lijn naar de hoogste beslissingsniveaus binnen de landmacht en daarmee ook richting Defensiestaf.
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Trainingscommando Genie onderzocht welke afspraken met het bedrijfsleven te maken zijn om
personeel beschikbaar te hebben bij de start van een militaire missie. Doel hiervan is om de bouw
van nieuwe basiskampen bij missies zo efficiënt mogelijk te realiseren.
Wat is jullie signaal richting de reservist van vandaag?
Er komen meer mogelijkheden voor reservisten of beter gezegd ‘deeltijdmilitairen’. Reservisten en
beroepsmilitairen zullen steeds vaker samenwerken in staven een eenheden. Niet alleen bij piekmomenten, maar ook in de reguliere bedrijfsvoering. Er zijn voldoende mogelijkheden voor reservisten
om invulling te geven aan een loopbaan bij de landmacht. De verwachting is reëel dat er verschillende contractvormen gaan komen om de landmacht zo adaptief mogelijk te maken.
Is er nog speelruimte binnen een adaptieve landmacht?
Jazeker, volop. De adaptieve landmacht is het concept waarmee we het potentiële operationele vermogen (menskracht en materieel) uit de Nederlandse samenleving willen organiseren en
benutten. Flexibel, slagvaardig en effectief om onze militaire inzetmomenten te kunnen volhouden.
Het is de rode draad, maar geen keurslijf. De invulling ligt allesbehalve vast en we staan open voor
nieuwe suggesties en voorstellen. We vragen mensen met ideeën op reservistengebied om dit
kenbaar te maken. Vanaf de werkvloer komen vaak prima voorstellen naar boven. We horen het
graag, want de tijd is er rijp voor.
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NIEUWE KORPSCOMMANDANT LKOL HANS BERDING:

“Verbindende schakel zijn
en samenhang bewaken”
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KORPS NATIONALE RESERVE

Sinds september 2016 is luitenant-kolonel Hans Berding de nieuwe
KC (korpscommandant) van het Korps Nationale Reserve (KNR).
De KC heeft zijn eerste 100 dagen inmiddels achter de rug en heeft
de prioriteiten voor de komende tijd bepaalt. Hij schets enkele
aandachtspunten voor 2017.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN
FOTO’S: KAP FRED WARMER, SGT1 MICHEL NAUTA

De drie natresbataljons maken sinds 2011 operationeel deel uit van de brigades. Deze inbedding
heeft positieve gevolgen gehad voor de integratie en de samenwerking met de beroepscollega’s.
Maar we moeten als korps wel centraal blijven denken. Vergelijk het met bijvoorbeeld eenheden
van de genie die op meerdere plekken in de landmacht zijn te vinden. Je kunt als genist geplaatst
zijn binnen een brigade, maar je blijft qua bloedgroep behoren bij het Wapen der Genie. Dat geldt
ook voor ons. Natresmilitairen behoren tot het Korps Nationale Reserve, dat is je stamboom. Een
eigen korps met vaandel, tradities en kenmerken. Werken aan optimale operationele samenwerking
binnen de brigades is logisch, maar we moeten waken voor ons korps en voorkomen dat er onderling
ongewenste verschillen ontstaan. Immers als ’t moet, als er in barre tijden een beroep op ons wordt
gedaan, treden we samengesteld op. Mannen en vrouwen vanuit alle bataljons werken dan schouder
aan schouder samen. Dan moet je dus weten wat je aan elkaar hebt.
Gezicht laten zien
De stafdetachementen van de drie bataljons wil ik jaarlijks bezoeken, alle compagnieën en het
Fanfare Korps Nationale Reserve om het jaar. Ik ga niet op een uitnodiging wachten, maar maak een
proactieve agenda om hier invulling aan te geven. Natuurlijk is er regelmatig overleg met de bataljonscommandanten, maar het is goed om het oor ook te luisteren te leggen op de werkvloer. Hoe
kijken de collega’s praktisch tegen zaken aan, wat speelt er? Die geluiden zijn belangrijk , zodat we
ze kunnen vertalen naar het hogere beleidsniveau. De toegang van het Korps Nationale Reserve tot
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n versus

de landmachtstaf is goed. Ik onderhoud korte lijnen met het Bureau Reservisten en signalen uit het
korps zal ik laten doorklinken. Dat stem ik ook af met onze nieuwe plaatsvervangend Inspecteur
Reservepersoneel KL, kolonel Fulco Stallmann. Ook een reservist die het klappen van de zweep kent.
Besef dat we het enige landmachtonderdeel zijn met reservisten die een andere civiele achtergrond
hebben dan hun militaire taken. Daarom kom je in het korps alle beroepsgroepen tegen. Soldaten
die huisschilder zijn, personeelsmanager of ICT specialist. Zij staan voor hun militaire taken ongeacht hun burgerachtergrond. Dat maakt ons korps uniek in de gehele krijgsmacht en daar mogen we
trots op zijn. Ik wil het korps verder uitbouwen als sterk merk van militairen die voornamelijk civiel
gevormd zijn qua achtergrond. Met als doel dat iemand die overstapt naar een ander landmachtonderdeel, vaak 1 CMI-co, met trots zijn of haar natresembleem op de baret blijft dragen. We zijn ook
een erkende proeftuin voor toekomstig beroepsmilitairen. Een aanzienlijk deel van onze instromende
spijkerbroeken krijgt de smaak te pakken van het militaire bedrijf en besluit beroeps te worden. We
leveren onderofficieren en officieren aan alle krijgsmachtonderdelen. Je komt voormalig natrescollega’s tegen bij de Marine, de Luchtmacht en de Marechaussee.
Kader kweken en aantrekken
Binnen het korps is één van de groeiende knelpunten het vinden van luitenants en kapiteins. Deze
vormen het officierenkader bij onze 17 compagnieën. We hebben goede onderofficieren, maar
vanwege de opleidingseisen kunnen zij niet altijd doorstromen naar officier. Voor pelotonscommandanten zoeken we mensen bij voorkeur onder de 40 jaar en de opdrogende bron dienstplichtig officieren is op zijn jongst al tegen de vijftig. Dat is nog altijd prima voor een specialistische staffunctie,
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maar past niet meer bij een start als pelotonscommandant. Daarom wordt detectie en selectie van
eigen kweek steeds belangrijker. We hebben veel mensen met een hoog opleidingsniveau binnen ons
korps. De laatste jaren zijn binnen de natresbataljons al kweekklassen toekomstig officieren (KTO)
van start gegaan. Daarnaast is het binnenhalen van spijkerbroeken een optie die we niet moeten
uitsluiten.
Daarnaast gaan we serieus werk maken om relatief jong uitstromend beroepskader te interesseren.
Meestal lukt dat niet meteen bij het afzwaaien, maar vaak gaan ze het groene kameraadschap na
enige jaren toch missen. Voordat zij beslissen om binnen ons korps leiding te gaan geven, gaan we
onderzoeken hoe zij tot die tijd toch op een bepaalde manier zijn te binden. Bijkomend voordeel van
voormalig beroepskader is dat zij een schat aan militaire leidinggevende ervaring binnenbrengen.
Daar profiteren we allemaal van.
Tradities voeden korpsbesef
Wij zetten de tradities voort van de Vrijwillige Landstorm uit 1914. Zij vochten in de meidagen van
1940 en van hen sneuvelden ruim 300 mannen. Het is de reden dat we nu het eigen monument ‘Als
het moet’ op de Erebegraafplaats Grebbeberg hebben. Verwar ze niet met dienstplichtigen, want die
moesten opkomen. Kenmerkend voor ons korps, de Vrijwillige Landstorm én haar voorgangers is
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dat de manschappen vrijwillig dienden naast hun burgerbestaan. Niemand verplichtte het hen. Onze
traditiekamer op de Harskamp, de Historische Collectie KNR, geeft daarvan een mooi beeld.
Nederland heeft een lange traditie met burgers die opkwamen voor de bescherming van huis en
haard. Dat gaat terug tot de schutterijen, die al in de middeleeuwen ontstonden.
Maar terug naar de werkvloer van vandaag. Het is prachtig om te zien dat de natresbataljons goed
functioneren binnen de brigades. Maar vergeet niet dat we eigen opleidingstrajecten hebben, van
soldaten tot en met officieren. De eisen daarvoor, en de opleidingsprogramma’s betreffen maatwerk,
die passen bij onze taken en de beschikbare tijd die reservisten kunnen vrijmaken. Die aanpak vindt
een natresbataljon niet binnen zijn brigade. Ook op personeelsgebied hebben reservisten oplossingen nodig die recht doen aan hun bijzondere positie. Dat dient centraal geregeld te zijn. Daarom is
het zo belangrijk om de samenhang te bewaken en eilandvorming te voorkomen. Bij een sterk kwalitatief Korps Nationale Reserve zijn wel allemaal gebaat. Ook de brigades.
Toekomst KNR
Dankzij de verbeterde urensituatie kunnen we dit jaar weer een weekend organiseren voor de compagnies sergeant-majoors (CSM), inclusief een dag voor de compagniescommandanten (CC). Dat zijn
perfecte momenten om de neuzen in één richting te krijgen. Het versterkt de saamhorigheid en
korpsgeest. Daarom ben ik ook blij dat we in oktober weer een korpsdag kunnen houden, inclusief de
Landelijke Schiet- en Vaardigheidswedstrijden. Altijd een prima meetmoment voor ons militaire niveau.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw ‘Functioneel Concept Natres’. Over de details
wil ik nu nog niet teveel kwijt, maar één van de elementen omvat het op grotere schaal inzetten van
onze capaciteiten. Het Korps Nationale Reserve blijft de komende tijd volop in beweging.

Luitenant-kolonel Berding
De nieuwe korpscommandant begon in 1990 als
commandant 385 Natrespeloton in Den Haag. Daarna
heeft hij binnen 20, 50, 40 en 10 Natresbataljon functies
vervuld als plaatsvervangend compagniescommandant,
compagniescommandant, stafofficier operatien, majoor
bedrijfsvoering, Hoofdofficier toegevoegd (HOT) bij het
Korpsbureau Nationale Reserve in Utrecht, commandant van 40 Natresbataljon en na de fusie van 10 en
40 Natresbataljon commandant van het nieuwe 10
Natresbataljon (43 MechBrig). In zijn laatste functie was
hij stafofficier reservist bij de Inspecteur Generaal der
Krijgsmacht (IGK).
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SPEX 365 IN DEN HELDER

Multidisciplinaire teams
1 CMI Commando en marine
oefenen samen
Een niet alledaags gezicht, 70 militairen van de landmacht stappen in
januari aan boord van Zr.Ms. Karel Doorman in Den Helder. Voor de
deelnemers Civiel en Militair Interactie Commando is de oefening
‘SPEX 365’ begonnen. Dit jaar is SPEX in samenwerking met de
Koninklijke Marine. Multidisciplinaire teams van het Netwerk Economie
van 1 CMI Commando trainen hun skills & drills en toetsen gelijktijdig
hun operationele gereedheidstelling.

1 CMI COMMANDO
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TEKST/FOTO’S: KAP FRED WARMER

Majoor Frank van Roozendaal van het Newerk Economie, mede verantwoordelijk voor deze
oefening: “Het belangrijkste is dat er kennis en ervaringen worden gedeeld met andere krijgsmachtonderdelen. Nu de Koninklijke Marine. 1 CMI Commando is inzetbaar bij missies overal ter
wereld, ook op marineschepen. Het is belangrijk om ook skills & drills met vaartuigen te trainen.
Bij een vorige editie van SPEX oefenden wij met het Korps Commandotroepen, omdat zij vaak van
onze expertise gebruik maken in het missiegebied. Ook daar ging het om samenwerking.”
Realiteit als leidraad
Majoor Van Roozendaal: “Het is onze intentie om de reservisten van het netwerk Economie
permanent te trainen in vaardigheden en procedures op het gebied van Economie en Private
Sector Development (PSD). Hoe zijn deze inzetbaar in een militaire operatie? De hoofdtaak van
ons netwerk is het op gang brengen van de economie en het helpen van ondernemers in een
missiegebied. Maar het laat onverlet dat we op de eerste plaats militairen zijn en daar horen de
militaire basis vaardigheden bij.”
15

Henri Dunant

In Den Helder omvatte ‘SPEX 365’ bijvoorbeeld realistische cases, waarbij ook de HOTO (Hand
Over Take Over) van de overdracht tussen de missieteams wordt beoefend. Deze missieteams
doorliepen gedurende 4-6 maanden diverse cases, waarbij ondernemers en organisaties werden
ondersteund in het missiegebied. Dit tegen de achtergrond van een fictief inzetscenario, maar
toch wordt de uitzendrealiteit zo dicht mogelijk benaderd. “Ook deze cases dragen bij aan onze
operationele gereedstelling. Eigenlijk is het een doorlopende oefening, waarbij we continu de
commandovoeringprocedures, bevelsuitgiften en het correct rapporteren beoefenen. Vandaar de
naam SPEX 365”, legt de majoor uit.
Naast de opdrachten in het leslokaal was er ook ruimte voor de instructie over amfibische
landingen. Dit omvat (veiligheids)procedures rond het vervoer met vaartuigen van en naar
schepen. In deze wintermaand betekende het voor de deelnemers zicht op de nodige natte
en koude avonturen met de FRISC (Fast Raiding Interception & Special Forces Craft). De hoge
Noordzeegolven en een harde wind maakten het overstappen van de landingsvaartuigen op de
FRISC tot een bijzondere trainingservaring. Dit vonden de reservisten naast zeer nuttig ook erg
leuk. Daarbij werd het gastheerschap van de marine tijdens de gehele oefening als betrokken en
warm ervaren.
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Wat te doen bij kidnapping?
Een ander bijzonder onderdeel van SPEX 365 was de les SERE (Survival, Evasion, Resistance
[=Conduct after Capture - CAC] en Extraction), gegeven door een instructeur van het Air & Space
Warfare Centre van de Koninklijke Luchtmacht. Majoor van Roozendaal: “Hier gaat het om hoe
je je gedraagt bij een eventuele kidnapping in het missiegebied. Wat kan ik doen, hoe moet ik
communiceren? 1 CMI Commando werkt op de scheidslijn tussen militair en burger. Dat kan
onduidelijk zijn voor de tegenstander. Voor je het weet zien ze je voor een spion aan, met ernstige
veiligheidsconsequenties voor ons. Met het schetsen van een algemeen beeld van SERE geven
wij de deelnemers bagage mee voor juist handelen, voor het geval dat er tijdens een missie zoiets
gebeurt.”
De Koninklijke Landmacht vecht voor vrede en veiligheid. 1 CMI Commando levert een bijdrage in
dat gevecht door de civiele omgeving in het militaire besluitvormingsproces te betrekken. Want
een nauwe samenwerking tussen landmacht en civiele organisaties is onmisbaar voor het succes
van militaire missies. De oefening SPEX 365 sloot naadloos aan op deze doelstelling.

“Be adaptive as military to the way others live,
work and operate. Do not expect other parties to
adapt to our ways”, Lawrence of Arabia.
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MILITAIREN VAN 30 NATRESBATALJON
LEVEREN AL HALF JAAR INZET

Maritieme grensbewaking
in Hoek van Holland
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30 NATRESBATALJON

Alle natresbataljons ondersteunen de Koninklijke Marechaussee (KMar)
in de Nederlandse ferryhavens naar Groot-Brittannië in het kader van
grensbewaking. Ook 30 Natresbataljon levert sinds oktober permanent
een bijdrage. Militairen van de A-, B– en C-Compagnie zijn dagelijks van
10.00 uur ‘s ochtends tot 23.00 ‘s avonds in twee teams van vier bezig
met de core business: bewaken en beveiligen. De marechaussee heeft
deze personele ondersteuning hard nodig en de inzet is al een paar keer
verlengd. Vooralsnog levert het Korps Nationale Reserve ondersteuning
uit alle bataljons tot april 2017. Een verslag uit de praktijk.

TEKST/FOTO’S: SM ALEXANDER VAN ENGELEN

Hoek van Holland 19 januari 2017, de dienst zit er bijna op. Het is 13.30 uur en de boot vaart om 14.00
uur af. Korporaal Astrid van der Spek spreekt haar collega van de KMar aan: “Er komen nog meer
vrachtwagens aan. Controleren met of zonder hond?” De marechaussee reageert met: “Ja, ik loop er
met hond Jack wel even langs en dan pikken we er ook nog eentje uit om zelf in te kijken.” De sfeer
is uitstekend. Een samenwerkingsverband waarbij de marechaussee de extra ondersteuning van de
landmacht bijzonder waardeert. Omgekeerd zijn de reservisten blij met de inzet, en goed gemotiveerd om serieus bezig te zijn met hun kerntaak. Dat de inzet gewaardeerd wordt, draagt alleen maar
bij aan de motivatie.
Volgens kapitein Marnix van de KMar: “Het is een meerwaarde dat de natresmilitairen verschillende
achtergronden meebrengen uit hun burgerbestaan. Vooral in deze openbare omgeving is het goed
om ook mannen en vrouwen van gemiddelde leeftijd in een team te hebben. Zij communiceren heel
gemakkelijk met de medewerkers en chauffeurs op de ferryterminal. Daarnaast zijn militairen bij deze
inzet ‘ondergeschikt aan het bevoegde gezag’. Niet dat we op zo’n toon met elkaar omgaan, maar
de KMar heeft de leiding. We werken nu al een tijdje samen met reservisten en dat gaat uitstekend.
Overigens, met de jongens van Luchtmobiel bij de steunverlening in Schiphol ging de samenwerking
ook perfect. Die jongens leverden uitstekend werk en hadden hun zaken goed voor elkaar.”
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Deelnemers en instructeurs van de klas toekomstig officieren.

Opleiding
”Er wordt goed werk geleverd. Er is altijd een marechaussee bij een reservist, zodat er eigenlijk niet
veel additionele kennis nodig is. De reservisten krijgen een korte briefing voor hun dienst. Ook doen
we het nu al een tijdje en in ieder team zitten wel manschappen tussen die hier al eerder diensten
hebben gedraaid”, zegt kapitein Marnix tot besluit.
Bij deze grenscontroles zijn de reservisten niet bewapend. Dat ligt bij een enkeling gevoelig. Soldaat1
Ruben Van Alebeek: “Ik heb wel even nagedacht voordat ik me hiervoor opgaf. Je hebt dan wel een
steekwerend vest aan, en de KMar is in de buurt, maar als ik in de oplegger uit het zicht ben en daar
zit een kwaadwillende, hoe moet ik me dan verdedigen? Een Colt C7 is geen praktisch wapen onder
deze omstandigheden en dat zou niet mogen begreep ik, maar een wapenstok, of pepperspray zou
wenselijk zijn.” Er komt bijval van een collega: “Ja, of bijvoorbeeld meer lessen militaire zelfverdediging (MZV). Ik zit nu twee jaar bij de natres, en heb één keer MZV gehad, en dat was mét gebruik
van je wapen. Graag zou ik voor deze steunverlening MZV-lessen krijgen. Gericht op hoe je in kleine
ruimtes jezelf kunt verdedigen.”
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Viervoeter
Vandaag was er extra steun van Jack. Jack is een Mechelse herder van twee jaar die getraind is op
het vinden van mensen. Hij doet dit razendsnel door rondom de vrachtwagen te lopen en op enkele
punten even te snuffelen. Het is vrijwel onmogelijk dat Jack verstekelingen niet opmerkt. Hij kan
dit echter niet non-stop volhouden en moet na een tijd rusten om zijn reukreceptoren weer ‘op te
laden’. Als Jack niet aangeslagen heeft op een vrachtwagen, wordt er eigenlijk alleen steekproefsgewijs zo nu en dan een vrachtwagen uitgehaald. Zonder Jack, is het controleren veel arbeidsintensiever. Speurhonden zijn echter een schaars middel, en Jack heeft een drukke agenda.
Op de vraag of de militairen wellicht moeite hebben om illegale migranten op te speuren om te voorkomen dat ze het beloofde eiland bereiken werd vrij neutraal gereageerd. Van Alebeek: “Het ligt er
natuurlijk een beetje aan, een zwangere vrouw of kinderen is natuurlijk iets aangrijpender dan jongemannen die de overtocht willen maken. Maar als ze bijvoorbeeld in een vrieswagen zitten, dan zie ik
het meer alsof ik ze red. Ik heb het nog niet meegemaakt trouwens.” Ook bij het doorvragen waarbij
mijn gesprekspartner een casus voorgelegd krijgt: “Wat als jij die zwangere vrouw ziet met een jong
dochtertje, maar de marechaussee er geen zicht op heeft?” - “Ik ben integer, ik trek ze er gewoon uit.”
BREXIT
Momenteel is Groot-Brittannië nog onderdeel van het Schengen-gebied in de Europese Unie. Dit
betekent een vrij verkeer van personen en goederen tussen de lidstaten. Interessant is wat er gaat
gebeuren met de grenscontrole als de ‘BREXIT’ een feit is. De kans bestaat dat de werkdruk voor de
marechaussee dan iets gaan afnemen omdat Groot-Brittannië, net als vroeger het geval was, douanepersoneel in Nederland zal stationeren om de stromen richting het eiland te controleren.

Natresmilitairen vinden illegalen bij ferrycontrole IJmuiden
Wegens een stijgende vraag naar grenscontroles maakt de marechaussee voor een langere periode
gebruik van ondersteuning uit de landmacht. Militairen draaien aanvullende diensten bij de ferryterminals naar Groot-Brittannië en ondersteunen de KMar bij het doorzoeken van vrachtvervoer.
Ook natresmilitairen worden frequent voor deze diensten ingezet. Niet voor niets zo bleek. Tijdens
de uitreiscontrole van de ferry naar Newcastle controleerden marechaussees een Poolse vrachtwagen. Om illegale migratie op te sporen werd hierbij ook de laadruimte geopend. Militairen van de
A-Compagnie van 10 Natresbataljon troffen op 25 oktober in IJmuiden zes Albanese mannen aan.
De mannen (tussen de 15 en 22 jaar) hadden zich verstopt in een trailer met autobanden.
De illegalen zijn door de marechaussee in bewaring genomen om te worden
uitgezet. Een eerste onderzoek wees uit dat de chauffeur vermoedelijk van
niets wist, maar dat de Albanezen hulp van buiten hadden gekregen.
Ook was het dekzeil van de trailer vernield. De A-Compagnie kreeg voor
de inzet tijdens de grensbewaking in IJmuiden een dankbrief van de
Koninklijke Marechaussee. Diverse natresmilitairen ontvingen een persoonlijke
blijk van waardering door middel van een marechaussee coin. Ook de
korpscommandant ontving een dankbrief van de marechaussee wegens de
permanente ondersteuning door natresmilitairen in Nederlandse ferryhavens.
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MEDIC AIRBASE

Medische reservisten spelen
een essentiële rol
In de achtertuin van het van het Nationaal Militair Museum,
de voormalig vliegbasis Soesterberg, rijden begin november de
ambulances af en aan. Het ter plaatse opgebouwde veldhospitaal
Role 2 MTF (Medical Treatment Facility) wordt overstelpt met een groot
aanbod van patiënten. De kermende gewonden worden vliegensvlug
met brancards het hospitaal in gereden, artsen en verpleegkundigen
nemen de gewonden over en rennen de gangen in van het met
rode kruizen getooide tentencomplex. Oefening Medic Airbase is in
volle gang.

RSD 400GNK
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De oefening maakt deel uit van de opwerkperiode van 420 Hospitaalcompagnie om operationeel gereed te geraken. De eenheid wordt hierbij ondersteund door hun zustercompagnie 421
Hospitaalcompagnie. Commandant 420 Hospitaalcompagnie, majoor Vincent Commandeur, vertelt
vol trots :“In dit mobiele hospitaal levert 400 Geneeskundig Bataljon hoogwaardige geneeskundige
zorg aan de krijgsmacht. We hebben een volledig veldhospitaal opgezet, en testen het complete
modulaire systeem vanaf de binnenkomst van de patiënt. De patiënten zijn zogenaamde Lotusslachtoffers met diverse letsels. Hierbij worden alle mogelijke geneeskundige handelingen en procedures getraind in vele uiteenlopende scenario’s.”

Vier ondersteuningsniveaus
We hebben alles in dit zogenaamd role-2 veldhospitaal vertelt Majoor Commandeur verder, “Eerste
hulp, een operatiekamer, intensive care, laboratorium, röntgenafdeling, mortuarium, noem het maar
op. Dit is een van onze opwerkoefeningen om het personeel in 2017 operationeel gereed te hebben.
Voor deze Medic Airbase zijn we hier met 100-130 mannen en vrouwen actief: verpleegkundig personeel van 420 en 421 Hospitaalcompagnie. Een deel daarvan bestaat uit reservisten, militaire artsen en
chirurgen die in hun reguliere dienstbetrekking werken in civiele ziekenhuizen.
De medische ondersteuning is binnen de NAVO gestandaardiseerd. Role 1 is de medische opvang in
het veld, vergelijkbaar met een verbandpost. Een Role 2 hospitaal is vergelijkbaar met een streekziekenhuis: primair bedoeld voor levens-, oog- en ledematen-reddende ingrepen. Het heeft beperktere
operatie- en intensive care-capaciteit. Vanuit een Role 2 worden de patiënten doorgestuurd naar
Role 3 (veldhospitaal met meer specialisaties en bedcapaciteit) of naar Role 4 wat voor Nederland
meestal het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht omvat.
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Medisch reservisten
“Dit is één van onze opwerkoefeningen om het personeel in 2017 operationeel gereed te hebben”,
stelt eerste Luitenant Jeroen Smit van RSD (Reservisten Specifieke Deskundigheid) 400GNK: “In
het opwerken naar operationele gereedstelling spelen wij als medische reservisten een essentiële
rol. Onze taak is onder meer de medische casuïstiek te begeleiden en te evalueren. Als geen ander
kennen wij de dagelijkse praktijk en kunnen de casuïstiek zodanig sturen voor een optimaal leerrendement van de te trainen eenheid. Dagelijks evalueren wij de aangeboden casuïstiek en kijken waar
de leerrendement voor de eenheid zit, zodat de eenheid aansluitend patiënten aangeboden krijgt
aangepast op hun leerproces.”
Smit legt uit dat Reservisten Specifieke Deskundigheid deel uit maken van 400 Geneeskundig
Bataljon. De reservisten zijn werkzaam in de civiele gezondheidszorg en ondersteunen de geneeskundige eenheden van de Koninklijke Landmacht bij hun opleidings- en trainingstraject. Dit kan zijn met
het geven van lessen, het afnemen van assessments of het begeleiden van eenheden in hun traject
om operationeel gereed te geraken.
Certificeringsoefening
In december nam 420 Hospitaalcompagnie deel aan de oefening Medic Ready: een certificeringsoefening voor de compagnie. Aansluitend werd in januari 2017 de oefening Bison Drawsko in Polen
ondersteund. Hierin werd ‘real life’ geneeskundige ondersteuning geleverd aan 43 Gemechaniseerde
Brigade. Binnen de medische teams waren ook diverse RSD’ers actief.
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LUITENANT-KOLONEL THEO VAN DE KROL

Nieuwe Commandant
Cavalerie Ere-Escorte
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CAVALERIE ERE-ESCORTE

Luitenant-kolonel Theo van de Krol nam in november 2016 het
commando op zich van het Cavalerie Ere-Escorte.
Een landmachtonderdeel dat grotendeels bestaat uit betrokken
reservisten. Een kennismaking met de nieuwe commandant.

TEKST: RITMEESTER HAIKE BLAAUW
FOTO’S: DENNIS BOOM

Waarom heeft u het commando geaccepteerd?
Het is bijna twee jaar geleden dat generaal-majoor b.d. Henk Morsink, voorzitter van het bestuur van
de Stichting Cavalerie Ere-Escorte (CEE), mij heeft gevraagd voor deze functie. Het overnemen van
het commando voelde als een enorme eer en ik stond er direct welwillend tegenover. Maar ik moest
in eerste instantie een slag om de arm houden totdat duidelijk werd wat mijn huidige functie zou
worden. En of dat viel te combineren met de deeltijdfunctie van commandant CEE.
Wie is de militair Theo van de Krol?
Net als het CEE vierde ik recent mijn 50-jarige leeftijd. Na de officiersopleiding vervulde ik tussen 1993
en 2004 officiersfuncties bij 42 Tankbataljon in Havelte. In die periode zaten ook drie uitzendingen
van een half jaar naar voormalig Joegoslavië. Na het voltooien van de Hogere Defensie Vorming
ben ik geplaatst als stafofficier Plannen bij de staf van het Duits-Nederlandse Legerkorps (1GNC) in
Münster. Vanuit deze functie ben ik uitgezonden als stafofficier Future Plans naar het hoofdkwartier
van de internationale vredesmacht ISAF in Kabul, Afghanistan. Hierna werd ik docent landoptreden op
het Opleidings- en Trainingscentrum Operatiën in Amersfoort, alwaar ik les gaf aan majoors van de
Koninklijke Landmacht als deel van de Hogere Defensie Vorming. In 2012 werd ik Adjudant van H.M.
Konigin Beatrix en aansluitend Adjudant van Z.M. de Koning. Sinds augustus 2016 ben ik commandant
van de School Initiële Vorming Onderofficieren. Naast mijn militaire baan ben ik bestuurslid van de
Wijkvereniging Berkum en penningmeester van de Stichting Regiment Huzaren Prins van Oranje.
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Welke plannen heeft het CEE?
Het CEE heeft een mooie staat van dienst opgebouwd. Ik zie het als mijn taak om hieraan opvolging te
geven. Wellicht klinkt dat niet heel exotisch, maar dit is wel noodzakelijk. Het CEE heeft veel kennis en
ervaring in het escorteren van de Koninklijke Familie en alle bijbehorende organisatorische en ondersteunende aspecten. De kwaliteit is aanwezig en de doelen voor de komende jaren zijn niet wezenlijk
anders dan voorheen. En dat is het op waardige wijze een bijdrage leveren aan grote ceremoniën van
staat. De grootste uitdaging is om de bedrijfsvoering van het CEE in lijn te houden met de budgettaire
mogelijkheden van de Koninklijke Landmacht. Het gaat om aandachtsgebieden als reservistenaangelegenheden, financiën, oefendagen enzovoort. Dit alles wil ik op orde hebben om het CEE optimaal te
laten functioneren. Ook in roerige tijden.
Wat is je ervaring met paarden?
Niet blanco, maar niet zoveel als ik graag zou willen in deze rol. Vergeleken bij de levenslange ervaring van sommige escorteurs ben ik nog maar een beginneling. Toen ik mij in 1993 meldde bij de
bataljonscommandant, de toenmalige luitenant-kolonel Kautz, vertelde hij dat de officieren van 42
Tankbataljon elke maandagavond gingen paardrijden. Overste Kautz was een begenadigd en gemotiveerd ruiter en had hij kort daarvoor enkele jaren het commando gevoerd over hert CEE. En zo
geschiedde dat een groot deel van de officieren op maandagavond les kregen van Ini Slot te Wittelte.
Enkele officieren van het bataljon meldden zich in tijd dan ook aan bij het CEE. Toen enkele jaren later
de uitzendingen voor 42 Tankbataljon begonnen is het maandagse paardrijden opgehouden. Ik heb
het paardrijden pas vier jaar geleden in mijn vorige functie weer opgepakt.
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STAND HOUDEN AAN DE MAASLINIE

Vrijwillige Landstorm
sergeant Clevis
sneuvelde mei 1940
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HISTORIE

Met een grote stafkaart op de motorkap kijk ik uit over de Maas bij het
Noord-Brabantse Katwijk. De meeste kazematten in deze sector van de
Maaslinie bestaan nog altijd. De grijze blokken aan de buitenkant van de
dijk zijn als stille getuigen goed zichtbaar. Ze waren dat ook in mei 1940
voor de Duitse troepen aan de overzijde van de Maas. “Stand houden”,
luidde de order aan de Nederlandse verdedigers.

Kazemat 115S kreeg een voltreffer in de meidagen van 1940

TEKST EN FOTO’S: JAAP BOSMAN

Een gevoel van medelijden met kapitein (reservist) Van Hoogenhuize bekruipt me. Met zijn onderbezette compagnie moest hij 2,5 kilometer linie verdedigen. Tot zijn beschikking stonden slechts een
klein detachement politietroepen en een verouderd kanon van type ‘8 staal’. Toen het Duitse leger
op 10 mei 1940 de aanval inzette, deed de compagnie wat van hen werd verwacht: stand houden.
Daarbij raakten zestien soldaten gewond en sneuvelden dertien militairen, waaronder sergeant
Pierre Clevis van de Vrijwillige Landstorm.
De Vrijwillige Landstormkorpsen werden door de Koninklijke Landmacht in 1914 opgericht om
een grote stroom vrijwilligers een plek te geven in de slagorde. Na de Eerste Wereldoorlog bleven
zij bestaan. Het waren echt vrijwilligers, want niemand verplichtte het hen om in de landmacht te
dienen. Bij de mobilisatie van 1939 werden ruim 40.000 leden van de Vrijwillige Landstorm opgeroepen. In de meidagen van 1940 betaalden ruim 300 mannen deze militaire taken met hun leven.
Het monument ‘Als het moet’ op de Erebegraafplaats Grebbeberg herdenkt hun offers. Het huidige
Korps Nationale Reserve zet de tradities van deze vrijwilligerskorpsen voort.
Maaslinie
De Maaslinie strekte zich uit van de Belgische grens tot aan Nijmegen en bestond uit één enkele lijn
kazematten die op of naast de dijken waren geplaatst. Er was geen diepte ingebouwd om een mogelijke doorbraak door de Duitse troepen op te vangen. Voor de verdediging van deze ruim 110 kilometer lange linie waren negen compagnieën vrijgemaakt. Dit hield in dat elke compagnie een vlak
van 2.5 tot 6 kilometer moest verdedigen.
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Met slechts 2,5 km stellinglengte had kapitein Van Hoogenhuize een klein voordeel, maar de aanwezigheid van de spoorbrug bij Mook en het daarnaast gelegen pontveer leverde kopzorgen. Beide
objecten waren essentiële doelen voor het Duitse leger. Door de lengte van de linie waren er slechts
op enkele plaatsen landmijnen gelegd of zware versperringen aangebracht. In de sector van de derde
compagnie lagen 15 kazematten. Stekelvarken kazemat 115S lag, buiten de dijk, recht tegenover het
veer en stond onder commando van sergeant Clevis.
‘Kom jongens, dan moet het maar gebeuren’
Nadat het Duitse leger om 3:55 uur de grens met Nederland overschreed, werd de compagnie in
opperste staat van paraatheid gebracht. De Duitse grens lag immers maar enkele kilometers van
hun stelling verwijderd. Op de vraag of de Maasbrug de lucht in moest besloot sergeant Nefs telefonisch contact op te nemen met zijn compagniecommandant. Korte tijd later keerde hij terug met
de woorden: ‘Kom jongens, dan moet het maar gebeuren.’ Om 4:25 uur viel de spoorbrug met veel
explosiegeweld in het water. Hierdoor was het Duitse leger dat kort daarop aan de Maas verscheen
aangewezen op een oversteek met boten.
Ondanks Duits mortier- en artillerievuur werden de Duitse aanval keer op keer afgeslagen. Rond 8:00
uur dreef een rijnaak de rivier af die het zichtveld van de Nederlandse verdedigers ernstig verstoorde.
Het stuk 8 staal had zo weinig bereik, dat het zelfs een schip dat halverwege de rivier vastliep niet kon
raken. Rond 11:00 uur werd het bekende 88 mm kanon in stelling gebracht die stuk voor stuk de kazematten onder vuur nam. Pal naast de spoorbrug lag rivierkazemat Zuid. Deze kreeg een voltreffer
waardoor zes korporaals van de politietroepen sneuvelden.
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Duitse troepen inspecteren kazemat 115S

sergeant Clevis

Stekelvarken kazemat 115S
Kazemat 115S lag recht tegenover het rivierveer. De veeropgang was ideaal voor een mogelijke brugslag door de Duitse genie en daarom wilde de aanvaller deze kazemat uitschakelen. In de kazemat
bevonden zich sergeant Clevis (commandant) en de soldaten Oerlemans (schutter) en Giesbergen
(lader). De overige groepsleden bevond zich in geïmproviseerde schuttersgaten rond de kazemat.
Rond 10:30 uur werd de lichte mitrailleur buiten gevecht gesteld, maar door de schietgaten bleef de
bemanning vuur uitbrengen met hun karabijnen.
Rond 11:00 uur trof een granaat van het inmiddels opgestelde 88 mm geschut de kazemat, waarbij
sergeant Clevis op slag dood was. Hierna verlieten de twee gewonde soldaten de kazemat. Tijdens
de terugtocht bleef Duits vuur op de kazemat gericht. Niet alleen kreeg de kazemat nog meerdere
treffers, bij het verlaten van de kazemat werd Oerlemans nog meerdere keren in zijn rechter arm en
been geraakt. Rond twee uur werden ook de laatste kazematten in deze sectie het zwijgen opgelegd,
waarna het Duitse leger direct begon met het bouwen van een noodbrug.
Postuum onderscheiden
De kazemat door de Duitsers opgeknapt en diende waarschijnlijk als bewakingspost voor toezicht
op het pontveer. Door de beperkte middelen bleef het schietgat met daarin de gaten van het 88 mm
kanon bewaard. Pierre Clevis werd op 14 mei 1940 met militair ceremonieel begraven op de begraafplaats in Katwijk. Op 22 mei 1940 werd hij herbegraven in Broekhuizenvorst. Op deze begraafplaats
kreeg hij een rustplaats naast soldaat Grad Derks, die op 10 mei was gesneuveld in Grubbenvorst.
Voor zijn inzet om ‘Stand te houden’ ontving sergeant Clevis postuum het Oorlogsherinneringskruis
met gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen en het Bronzen Kruis.
Meer info: www.standhouden.nl
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KVNRO SYMPOSIUM:

Hoe crisisbestendig
is Nederland?
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NATIONALE INZET

Ruim 250 deelnemers kwamen op 10 november 2016 naar de
Kootkazerne in Stroe voor het symposium ‘Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing’. Organisator KVNRO
(Koninklijke Vereniging Nederlandse Reserveofficieren) had een kwartet
topsprekers bereid gevonden hun visie te geven rond dit thema. Tot de
toehoorders behoorde een mix van burgemeesters, mensen van politie,
brandweer, medische diensten, veiligheidsrisico’s en militairen.
Ze vlogen elkaar niet in de haren, maar de partijen die een rol spelen
in een crisissituatie wisselden stevig met elkaar van gedachten.

Henri Dunant

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: SGT1 MICHEL NAUTA

Luitenant-kolonel Gert-Jan Ludden van het organiserend comité van de KVNRO introduceerde
het thema ‘Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing’: “Laat deze titel even
op u inwerken. Rampenbestrijding is voor te bereiden. Denk aan een watersnood, daarvoor zijn
draaiboeken en protocollen. Ook worden dergelijke situaties geregeld geoefend. Crisisbeheersing
laat zich echter minder goed plannen. Daders die met machinepistolen een perron schoonvegen
of een terroristische aanslag plegen in een stadion met een vuile bom. Bij dit soort crisis komt het
aan op het adaptief vermogen van alle partijen.”
Als rode draad hanteerde de KVNRO drie stellingen tijdens de bijeenkomst:
• Binnen het openbaar bestuur is er nog veel weerstand om defensie als structureel veiligheidspartner te omarmen.
• Er moet een op militaire leest geschoeid permanent operationeel hoofdkwartier komen om
nationale rampen en crises aan te sturen.
• Met een vaste vertegenwoordiger van defensie in de directie van de veiligheidsregio, kan de
defensie expertise veel beter worden benut.
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Drills gaan goed onder druk
De eerste spreker was Prof. Dr. Rob de Wijk, directeur Den Haag Centrum Strategisch Studies. Hij
werkte geruime tijd in de Defensiewereld en is een autoriteit op het gebied van veiligheid, inclusief terrorisme en defensie. De Wijk ziet bij een grootschalige crisis, die veiligheidsregio overstijgend is, een grotere rol voor de militaire aanpak. Hij gaf zijn gehoor deze aanbevelingen mee:
• Civiele autoriteiten: pas de principes toe van het militaire unity in command en unity in effort.
• Neem verdere stappen in netcentrisch optreden.
• Overweeg de oprichting van een gezamenlijk hoofdkwartier voor grootschalige crisissituaties.
• Geef meer inhoud aan Defensie als structureel partner in de veiligheidsregio’s.
Kort door de bocht ziet De Wijk een grotere rol voor Defensie. Dit uitgangspunt bracht de zaal in
beweging en zette een belangrijke toon tijdens de rest van het symposium. De volgende spreker;
Menno van Duin, Lector Crisisbeheersing, pleitte juist voor niet meer Defensie. Van Duin beaamde
dat de krijgsmacht sterk is in net-centrisch werken, het denken in scenario’s en een fors scala aan
ondersteunende diensten kan leveren. De lector onderzocht rampen en crises. Daarbij hanteert
hij een kwadrant met een verticale as van ‘normaal tot bijzonder’ en een horizontale as van
‘adequaat tot minder adequaat’. Het blijkt dat wat een organisatie normaal doet, doorgaans in
een crisis ook goed gaat. Het pleidooi is te vergelijken met militaire drills. Ze zitten in de structuur
ingebakken. Ook onder grote druk gaat dat meestal goed. Mis gaat het vaak in situaties die onbekend zijn en vrijwel nooit voorkomen.
Henri Dunant
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Denk in effecten
Van Duin deelde zijn bevindingen aan de hand van 80 onderzochte cases. Dat waren grotere
ongelukken en de rol van Defensie bleef daarin relatief beperkt. De in de zaal aanwezige veiligheidsregio’s gaven daarop aan dat in de praktijk juist veel vaker een beroep op Defensie wordt
gedaan. De veiligheidsregio’s weten de weg naar de krijgsmacht voor ondersteuning prima te
vinden, maar dat hoeft niet persé in een grootschalige crisissituatie te zijn. Explosievenopruiming
is een hele bekende, maar ook warmtesensoren om illegale wietteelt op te sporen of chemische
‘snuffelapparatuur’ om giftige stoffen te detecteren op locatie. De toolkit van Defensie is uniek en
breed. De autoriteiten zijn zich dat uitstekend bewust en de samenwerkingsmomenten vertonen
een stijgende lijn.
Commodore Jan Willem Westerbeek, plaatsvervangend directeur Operaties op het Ministerie van
Defensie, benadrukte het denken gaat voor doen: “Bij een crisis klinkt vanuit de samenleving of
de politiek al snel de roep om directe maatregelen als ‘meer blauw of groen op straat’. Kortom,
meteen actie ondernemen zonder daarbij echt goed na te denken of dat wel de beste oplossing is.
De militaire wereld is gewend om te denken in effecten van haar handelen. Je start een operatie
niet als je een onvoldoende beeld hebt van het beoogde resultaat of de mogelijke gevolgen ervan.
Denken in effecten is de crux van succesvol crisismanagement.”
Hoe goed is goed genoeg?
Alle sprekers waren het erover eens dat
Nederland tot op heden nog geen echte
crisis heeft meegemaakt. Vrijwel alle
recente situaties, zoals de vuurwerkramp
Enschede of de chemische brand Moerdijk,
vielen in de categorie ‘grote ongelukken’.
Onvergelijkbaar met een chaossituatie
als Parijs november 2015 toen op één dag
terroristen op verschillende locaties 130
mensen in koelen bloede doodschoten
met automatische wapens. In welke mate
Nederland crisisbestendig is in dit soort
extreme situaties zal de tijd leren. De praktijk blijkt helaas de beste leerschool.
Hoogleraar International Emergency Management, Eelco Dykstra, was de laatste spreker. Dykstra
heeft binnen de denktank Daily Impact Emergency Management (DIEM) een model met negen
hoofdgroepen ontwikkeld. Doel van het model is naast het analyseren van de risico’s vooral te
komen tot aanpassingsvermogen en veerkracht. In het model komen bijvoorbeeld aan de orde: is
er een gemeenschappelijk referentiekader, worden geleerde lessen in de praktijk gebracht en wat
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is de afstand tussen beleid en praktijk? De twee laatste punten uit het model zijn rendementsbepaling en hoe goed is goed genoeg? Dykstra: “Het is een illusie om 100% veiligheid te garanderen.
Het bestaat niet en het levert afbreukrisico op. Ook in veiligheid geldt de wet van de beperkte
meeropbrengst. Er is een moment dat extra maatregelen onvoldoende meerwaarde bieden. Stem
daarom vooraf af met elkaar af wat een acceptabel veiligheidsniveau is. Vanuit die sterke basis
komt het daarna neer op de veerkracht om in te spelen op onverwachte situaties.”
Burgemeester in spagaat
Tenzij sprake is van een nationale calamiteit is lokaal vrijwel altijd de burgemeester de leider in
een crisissituatie. Maar de rol van aanvoerder van hulp- en veiligheidsdiensten kan de burgervader
in een spagaat brengen. Naast aansturing van het crisisteam, waaruit soms pijnlijke beslissingen
kunnen volgen voor de bevolking, heeft hij ook een ondersteunende en ‘zachte’ rol naar de inwoners van zijn gemeente. Voormalig korpschef politie Amsterdam, Bernard Welten, lichtte dat toe
met de situatie rond ‘Robert M’: “De politie had al snel in de gaten dat het een pedofiliezaak was
van grote omvang met een enorme gevoelslading voor de burgers. De situatie kon exploderen in
de samenleving. We hebben met de Amsterdamse burgemeester een plan van aanpak gemaakt.
Communicatie was daarbij essentieel. Eberhard van der Laan heeft dat geweldig opgepakt. Naast
een sterke sturing van het crisisteam legde hij via de media de situatie uit welke stappen er werden
genomen. Zijn professionele optreden heeft veel onnodige onrust in de stad voorkomen.”
Voormalig korpschef Welten had nog een tip voor de luisteraars: “Je kunt veiligheidsprotocollen
Henri Dunant
en handboeken nog zo mooi op papier vastleggen, maar als de betrokken partijen elkaar niet
goed kennen, dan werken ze niet goed. Ik ging maandelijks uit eten met leidinggevenden van
partijen in de veiligheidsregio. Via dergelijke informele kanalen kan een sterke band ontstaan,
waardoor mensen elkaar durven te benaderen om een situatie voor te leggen en advies te vragen.
Zorg ervoor dat je elkaar kent voordat een crisis aanbreekt. De praktijk leerde mij dat dit de
snelste weg is naar een soepele samenwerking tussen de diverse diensten en eenheden.”
De presentaties zijn te vinden op: www.kvnro.nl/kvnro/presentaties-2016

KVNRO viert 100 jaar in 2017
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren
(KVNRO) is opgericht in 1917 en is een belangenvereniging voor
alle (aspirant-) reserve officieren van Kon. Marine, Landmacht,
Luchtmacht of Marechaussee. Ex-dienstplichtig, ex-BOT’er, BBT’er
of of officier binnen het huidig reservistenbestand, waaronder het
Korps Nationale Reserve.De KVNRO is daarom bij uitstek de interservice vereniging die de belangen van alle reserve officieren behartigt.
In 2017 viert de vereniging haar eeuwfeest.
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Future Force Conference 2017
in veilige handen
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20 NATRESBATALJON

Het is druk bij de ingang van het conferentiecentrum World Forum in
Den Haag. Onder toezicht van militairen van 20 Natresbataljon worden
de 1.200 (inter)nationale deelnemers aan de Future Force Conference
(FFC) onderworpen aan een strenge toegangscontrole. Maar de opdracht
en inzet was breder dan dat; ook hield het bataljon toezicht op het
gehele gebied rondom het conferentiecentrum. In totaal konden 170
‘bewakingsspecialisten’ van het Korps Nationale Reserve laten zien wat
zij waard zijn.

TEKST/FOTO’S: KAP FRED WARMER

De FFC is een internationale en toekomstgerichte conferentie met de nadruk op verdere samenwerking: ‘From partnerships to ecosystems, combining our efforts for a more secure world’. Met
aandacht voor onderwerpen zoals cyber, crisismanagement, de toekomst van kinderen, Big data,
Base of the future en hybride oorlogsvoering. Voor Defensie levert het gezamenlijk nadenken
inzichten op voor een sterke toekomstige krijgsmacht. Met als doel tijdig in te spelen op nieuwe
veiligheidsuitdagingen.
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Stevige voorbereiding
Nadat bekend werd dat Den Haag de locatie zou zijn voor de FFC werd 20 Natresbataljon verzocht
om de veiligheidsoperatie in goede banen te leiden. Eerste luitenant Gert Prins, operationeel
commandant: “Het bataljon kreeg een belangrijke rol in deze veiligheidsoperatie. Vanaf de start
heb ik deel uitgemaakt van de veiligheidsdriehoek, waarbij wij een partner waren naast het
Ministerie van Algemene zaken, de marechaussee en het Ministerie van Defensie. Het bijzondere
was dat wij een opwerkperiode hebben gehad op de Oranjekazerne in Schaarbergen, waarbij
diverse scenario’s zijn geoefend. Bijvoorbeeld geweldsinstructie en schietsimulaties op de
KKWSIM. Evenals uitleg van de politie over do en dont’s bij een incident.”
Sergeant-majoor Roel Hazelebach vult aan: “Het bijzondere is dat het bataljon een centrale rol
was toebedeeld voor deze opdracht. Van de toegangscontrole in de tweede ring tot het totale
cameratoezicht. We hebben zelfs militairen ingezet voor speciale opdrachten zuiver op grond van
hun civiele vaardigheden.”
Uitrusting uit beeld
Elnt Prins: ”We zijn waren breed voorbereid, conform onze opdracht vanuit Defensie. Maar bij
aanvang van de FFC had de gemeente en de politie toch een ander beeld van onze inzet. Men
wilde zelfs dat wij niet in camouflagepak zouden optreden. Dat is niet doorgegaan, maar onze
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helmen, kogelvrije vesten en wapens moesten als compromis uit het zicht blijven. Dit was lastig
uit te leggen naar onze militairen, omdat zij een stevig opwerktraject achter de rug hadden. Wij
moesten in gele hesjes optreden, terwijl de politie en KMar wel gewoon met wapens en kogelvrije
vesten rondliep. Toch hebben onze mannen en vrouwen uitstekend uitvoering gegeven aan hun
taken en waren we op alles voorbereid. Wij begrijpen als geen ander wat het is om in een civiele
omgeving op te treden.”
Adjudant Chris van de Koninklijke Marechaussee, verantwoordelijk voor het cameratoezicht, was
uitermate tevreden met de samenwerking met de natresmilitairen: “Dit is echt feilloos verlopen.
Een unieke samenwerking, waarbij we optimaal gebruik hebben gemaakt van de expertise van
deze mensen. Ze zijn leergierig , gemotiveerd en ze voeren de opdrachten goed uit. Ik zou ze vaker
willen inzetten, want ze combineren hun militaire vak uitstekend met hun civiele achtergrond.”
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10 Natresbataljon
ondersteunt oefening
Bison Drawsko
Van 11 januari tot 24 februari vond de multinationale oefening Bison
Drawsko plaats in Duitsland en Polen. Zo’n 5.000 militairen uit diverse
NAVO-landen deden mee. De oefening past in de voorbereidingen van
mogelijke dreigingen aan de Oostflank van de NAVO.

10 NATRESBATALJON
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TEKST/FOTO’S: SM HEIDIE MULDER EN SGT1 FRITS JONGERMAN

Voor de Koninklijke Landmacht is de Leopard 2A6-gevechtstank terug in de bewapening
en de eerste exemplaren waren actief tijdens Bison Drawsko. Het Duits/Nederlandse 414
Panzerbataillon groeit de komende tijd verder uit. Hiermee beschikt 43 Gemechaniseerde Brigade
weer over tankvuurkracht. Ook militairen van 10 Natresbataljon, onderdeel van de brigade, ondersteunden de oefening gedurende zes weken.
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De eerste dagen was de Bravo-Compagnie druk bezig om samen met de brigadestaf het hoofdkwartier op te bouwen. Daarna startten de natresmilitairen met hun hoofdtaak; het bewaken en
beveiligen rondom deze commandolocatie. Iedere week werd deze rol vervuld door een andere
compagnie van 10 Natresbataljon. ’s Nachts daalde de temperatuur tot wel 12 graden onder nul.
De verwarming van het totale brigadehoofdkwartier en overnachtingstenten wordt ook door
de Natres geregeld. De veldkachels op de locatie slurpten zo’n 100 jerrycans diesel leeg. Per dag
welteverstaan! Met een correcte toegangscontrole en ondersteuning op logistiek gebied leverde
het Korps Nationale Reserve haar bijdrage. De deelnemers waren trots om deel uit te maken van
het omvangrijke Bison Drawsko.
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10 NATRESBATALJON

veel bekijks bij ‘Falcon Exit’
Onder de toepasselijke naam ‘Falcon Exit’ oefende de huidige Delta Compagnie van 10
Natresbataljon uit Amersfoort om hun operationele niveau te meten. De compagnie draait per
1 januari mee met 10 Natresbataljon, 43 Gemechaniseerde Brigade en heeft 11 Luchtmobiele
Brigade verlaten. De militairen hadden van 27 tot en met 29 oktober veel bekijks in de plaats
Elspeet. In het oefenscenario is sprake van pyromanen die ernstige branden veroorzaken en de
bevolking is in rep en roer. Wanneer een groepje bewoners een van de pyromanen te pakken
krijgt, nemen zij hem te grazen. Een militaire patrouille is in de buurt en grijpt in om erger te
voorkomen. Ook verkeerssluizen, zelfhulpkameradenhulp, omgang met de media en het doorzoeken van gebouwen komen voorbij in de oefenscenario’s. De bewoners van Elspeet, waar
diverse oefenactiviteiten plaatsvonden, reageerden enthousiast: “Wat leuk! Weer eens militairen
op straat in onze plaats. Dat was vroeger een heel gewoon beeld hier, maar het is tegenwoordig
zeldzaam.” Meerdere bewoners kwamen naar buiten als ze de natrespatrouilles door hun straat
zien komen.
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FLITSEN

AMO deelnemers
Jaarlijks organiseert de landmacht voor nieuw toegetreden reservisten diverse AMO’s (Algemene Militaire Opleiding). Op 3 februari
rondde een groep van 26 nieuwe militairen hun AMO af bij School
Zuid in Oirschot. Deze AMO leverde kandidaten af voor 10, 20 en
30 Natresbataljon, 1CMI Commando en de Fanfare Korps Nationale
Reserve. Het reservistenmagazine November Romeo plaatst graag
foto’s van de totale groep geslaagden van elke AMO. Foto’s van
individuele deelnemers of losse groepen worden hier niet geplaatst.
Een complete AMO-groepsfoto gaat mee in deze rubriek.

Europese landen bijeen over
landmachtreservisten
Ruim 30 militaire vertegenwoordigers uit 14 NAVO-landen en Zweden
namen van 25-27 november deel aan de European Army Reserve Forces
Conference (EARFC). Locatie: het CIMIC Centre of Excellence in Den
Haag. Van deze 3e internationale editie was het Bureau Reservisten
CLAS organisator. Er werd gewerkt met een interactieve formule. Naast
plenaire presentaties, was een groot deel van het programma ingeruimd
voor syndicaatswerk. Hierin werkten de deelnemers samen om oplossingen te vinden voor de inzet van reservisten om daarmee het adaptief vermogen van de landstrijdkrachten te versterken. Daarbij werd
gekeken naar de inzet van reservisten in (inter)nationale veiligheidsomgevingen en de wijze waarop internationaal wordt omgegaan met hun
integratie in de organisaties. Voorzitter generaal-majoor Martin Wijnen
keek terug op een geslaagde conferentie: “De Europese legers hebben
nog weinig menskracht, terwijl de veiligheidsuitdagingen toenemen.
De EARFC tracht de samenwerking te bevorderen, kennis te delen en te
komen tot best practices in optimale reservisteninzet.”

Nacht van de Militaire Muziek 2017
Zaterdag 18 maart was de derde ‘Nacht van de Militaire Muziek’.
Tweehonderd militaire musici gaven 34 concerten op diverse
plekken in het Nationaal Militair Museum. Festivalgasten: Vincent
Bijlo, Laura Lunansky, Wicked Jazz Sounds, Johnny Rosenberg,
Die Verdammte Spielerei, Jan van Duikeren en de strijkers van
het Harlekijnorkest. In deze editie was veel aandacht voor
oosterse muziek vanwege de tentoonstelling ‘Genghis Khan.
Wereldveroveraar te paard’. Het NMM werkte samen met haar
buurman Herman van Veen. Strijkers uit zijn Harlekijn kamerorkest
voerden ‘Schindler’s List’ uitvoeren met militaire blazers van de
KMKJWF. Cabaretier Vincent Bijlo presenteerde met blazers van het
Fanfare Korps Nationale Reserve een sfeervolle overdenking. Te
midden van historische tanks, vliegtuigen en helikopters kwam de
militaire muziek tot leven!

Vrijwilligers gevraagd
Omdat onze Historische Collectie van het Korps Nationale Reserve
(HCKNR) vanaf mei tot en met september op woensdag- en zaterdagmiddag weer open gaat voor het publiek vraagt het bestuur vrijwilligers
voor de functie van: SUPPOOST/GASTHEER (M/V)
De suppoost/gastheer c.q. gastvrouw is in onze HC ons visitekaartje
“naar buiten”. Hij/zij houdt toezicht op onze collectie, ontvangt en
begeleid onze gasten en geeft gevraagd en/of ongevraagd voorlichting
over ons Korps en onze HC.
Wij zijn een echte vrijwilligersorganisatie die zoals veel andere over
zeer weinig geld beschikt. Daarom kunnen wij u in het beste geval
slechts een kilometervergoeding verstrekken. Maar het levert u wel
veel voldoening op en u behoudt hiermee contact en “feeling” met ons
Korps. Een maal per jaar komen bestuur en vrijwilligers samen voor een
klein gezamenlijk programma en diner.
Vanwege kosten en tijdige aanwezigheid worden met name vrijwilligers
gevraagd die wonen in een straal van ongeveer 30 km. rond Harskamp.
Als u interesse heeft of graag meer informatie wilt verzoek ik u contact
te willen opnemen met de secretaris van onze stichting Elnt b.d.
J.(Sjaak) Vinke, tel. 06-51231568 of per mail: sjaakvinke@gmail.com
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FLITSEN

CDS Middendorp:
‘Afschrikking terug op de agenda’
De veranderde houding van Rusland, terrorisme, grote migratiestromen, dreigende schaarste aan hulpbronnen. Allemaal veiligheidsvraagstukken waar de NAVO- en de EU-lidstaten mee te maken
hebben. “We staan voor de grootste veiligheidsuitdaging sinds de
Koude Oorlog”, benadrukte de Commandant der Strijdkrachten,
generaal Tom Middendorp, op 31 januari tijdens een persbriefing. Hij
informeerde journalisten over de inzet van Nederlandse militairen
wereldwijd.

Compagnieswissel tijdens
bijzonder korpsappel
Op de Bernhardkazerne in Amersfoort stonden op 21 januari circa 1.250
militairen aangetreden uit alle bataljons van het Korps Nationale Reserve.
Muziek tijdens dit bijzondere appel werd verzorgd door de Fanfare
Korps Nationale Reserve. De reden voor het bijzondere korpsappel
was de ceremoniële uitwisseling van vier compagnieën tussen 10 en 20
Natresbataljon.
“De wereld wordt kleiner en meer verweven. Grenzen vervagen.
Risico’s en onveiligheid worden steeds meer voelbaar, ook in
Nederland”, legde hij uit. De generaal schetste de “duidelijk andere
houding” van Rusland. Allereerst vanwege de annexatie van de Krim
en inmenging in Oekraïne. Ook zijn de plaatsing van Iskander-raketten
in de Russische enclave Kaliningrad en het niet aankondigen van militaire oefeningen bronnen van zorg.

Het Korps Nationale Reserve heeft een belangrijke in de zogenaamde
‘3e hoofdtaak van Defensie’. Dat is de ondersteuning door Defensie van
civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Hiervoor is Nederland verdeeld in drie gezagsregio’s, één
voor elke gevechtsbrigade. Recent is de provincie Utrecht overgegaan
van 11 Luchtmobiele Brigade naar 43 Gemechaniseerde Brigade. In
Gelderland gebeurde precies het omgekeerde. Hierdoor gaan de Delta en
Echo Compagnie over van 10 naar 20 Natresbataljon. De Echo en Foxtrot
Compagnie verruilen 20 voor 10 Natresbataljon.

“Dit is niet een nieuwe Koude Oorlog”, verzekert Middendorp. “Wel
vraagt de situatie om een aanpassing van de NAVO. Afschrikking is
terug op de agenda. Dat doen we proportioneel, defensief en heel
transparant.” Oefeningen als Bison Drawsko in Polen en de bijdrage
van Nederlandse F-16’s aan de luchtruimbewaking van de Baltische
staten vloeien daaruit voort. Maatregelen uit solidariteit met de OostEuropese NAVO-lidstaten. Een duidelijk signaal aan iedereen. “We
laten ons niet provoceren”, benadrukt Middendorp, die openstaat
voor de dialoog. “Onze deur staat voor de Russen altijd open.”

De onderliggende reorganisatie is nog niet helemaal afgerond, maar er
is besloten om vanaf 1 januari 2017 de vier compagnieën al onder bevel
te stellen van de beoogde moederbataljons. Hierdoor is beter uitvoering
te geven aan de jaarplannen. Op dit moment is daarom sprake van een
onder bevelstelling voor bepaalde duur. Dit eindigt in de loop van het jaar.
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Reservisten in de
Koninklijke Landmacht
De Koninklijke Landmacht heeft circa 4.000 reservistenfuncties. Er zijn reservisten die
militaire taken uitvoeren (een andere rol dan zij in het dagelijks leven hebben) en
reservisten met specifieke deskundigheid. Een vakspecialist voert in de landmacht
vergelijkbare taken uit als in zijn of haar civiele baan. De reservisten met militaire taken
zijn ondergebracht in de drie gevechtsbrigades van de landmacht. Met dit brede pallet
reservisten kan de landmacht optimaal inspelen op sterk wisselende scenario’s en missies
in het kader van vechten voor vrede en veiligheid. Nationaal en internationaal.

Staf Commando Landstrijdkrachten
In het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht
in Utrecht bestaan diverse functies voor de uitvoering van beleidstaken rond het optimaal inzetten
van reservisten. In het Kabinet Commandant
Landstrijdkrachten is het Bureau Reservisten CLAS
te vinden. Tot de taken behoren beleidsvorming,
werving, communicatie en vulling van IIR-vacatures
(Incidentele Inzet Reservisten).
Naast enkele beroepsmilitairen is een groot deel
van de bureaustaf reservist, waaronder ook de
plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel
Koninklijke Landmacht (plv IRPKL).
10 Natresbataljon
ingedeeld bij 43 Gemechaniseerde Brigade
met gezagsgebied Noord-Nederland.
Nationale Inzet*

20 Natresbataljon
ingedeeld bij 11 Luchtmobiele Brigade
met gezagsgebied Midden-Nederland.
Nationale Inzet*

30 Natresbataljon
ingedeeld bij 13 Lichte Brigade
met gezagsgebied Zuid-Nederland.
Nationale Inzet*
* In de hoofdkwartieren van de brigades zijn reservisten ingedeeld bij de bureaus Nationale Inzet (G3).
Het betreft o.a. de Regionaal Militair Operationeel Adviseurs (RMOA’s), waarvan er bij elke Veiligheidsregio
één als liaison werkt.
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1 Civiel en Militair Interactie Commando
(1 CMI Commando)
Militairen krijgen tijdens missies met vele civiele spelers
te maken, zoals burgerbevolking, lokale bestuurders,
politie-eenheden en (inter)nationale hulporganisaties.
Voor de uitvoering van taken in deze context beschikt
Defensie over het 1 Civiel en Militair Interactie
Commando. Dit bataljon, ondergebracht in de brigade
OOCL, staat ten dienste aan alle defensieonderdelen.
Reservisten van 1 CMI Commando brengen kennis/
kunde uit hun burgerberoep binnen.
De 350 reservisten zijn te vinden in deze specialisaties:
• Network Politics (openbaar bestuur en verkiezingen)
• Network Military (operationeel analisten)
• Network Economy (voorheen IDEA: ontwikkeling van
het midden- en kleinbedrijf)
• Network SCUHA (Social, Cultural and Humanitarian
Affairs)
• Network Infrastructure (herstel van wegen/bruggen
en nutsvoorzieningen als water en elektriciteit)
• Network Information (Cyber, actoren- en
doelgroepenanalyse & -interactie)

RSD 400 Geneeskundig Bataljon
400 Geneeskundig Bataljon (400 Gnkbat) levert
medische zorg aan de gehele krijgsmacht wereldwijd.
Van eerste hulp tot chirurgische capaciteit en intensive
care in hoogwaardige mobiele hospitalen. Binnen 400
Gnkbat zijn Reservisten Specifieke Deskundigheid (RSD)
actief, welke in het dagelijks leven werken in de
civiele gezondheidszorg. Variërend van chirurg tot
(gespecialiseerd) verpleegkundige. Deze reservisten
leveren een belangrijke bijdrage in het opleidingsen trainingstraject om het militair geneeskundig personeel goed voor te bereiden op diverse geneeskundige
missies.
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Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR)
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) is één
van de militaire muziekkorpsen van de landmacht. Organisatorisch ondergebracht in OOCL
(Operationeel Ondersteuning Commando
Landstrijdkrachten).
Cavalerie Ere-Escorte
Klein maar fijn in reservistenland. De Huzaren van
het Cavalerie Ere-Escorte (CEE) zijn een bijzondere
eenheid. De landmacht heeft sinds de Tweede
Wereldoorlog geen paarden meer. Het huidige CEE
vervult diverse ceremoniële taken, waarvan inzet
tijdens Prinsjesdag de bekendste is. De paarden zijn
niet van de landmacht, maar van de escorteurs of
particulieren die hun dieren ter beschikking stellen.
Het CEE bestaat uit een mix van beroepsmilitairen
en reservisten.

Opleidings- en Trainingscommando
Binnen het OTCo zijn 15 sportinstructeurs als
reservist werkzaam. Zij verzorgen met name het
sportprogramma voor en afname van de Defensie
Conditie Proef bij de natresbataljons.

Korps Nationale Reserve
Alle natresmilitairen zijn met elkaar verbonden in het
Korps Nationale Reserve. Dit is de verzamelnaam voor
elke militair die behoort tot de Natres of die is ingedeeld
bij een natreseenheid. Daartoe behoren ookde oudgedienden van de (OVV KNR) Onze Vrijwilligers Vereniging
van het Korps Nationale Reserve.
Het Korps Nationale Reserve beschikt over een eigen
vaandel dat in 1983 door Koningin Beatrix werd
uitgereikt.
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COLOFON
NOVEMBER ROMEO
Reservistenmagazine Koninklijke Landmacht
Eindredactie
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