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Veel reservisten krijgen November Romeo
in ‘de lijn’ doorgestuurd. Maar dit gebeurt
niet altijd. Voor iedereen bestaat de
mogelijkheid om zich gratis te abonneren.
Niet alleen reservisten, maar ook andere
geïnteresseerden zoals beroepsmilitairen,
familieleden of werkgevers. Aanmelding
is simpel. Op onderstaande link kan
iedereen zich inschrijven met een
e-mailadres. Bij verschijning van
November Romeo komt direct een bericht
om de nieuwste editie online te openen.
Abonnement stopzetten? Onder iedere
mail van November Romeo staat de
functie ‘uitschrijven’. In- of uitschrijven
voor het abonnement is eenvoudig:
http://inschrijven.reservistenlandmacht.nl
Ook op intranet landmacht
In Mulan, het intranet van het Ministerie
van Defensie, is November Romeo
ook te vinden in het intranet portal
reservisten CLAS. November Romeo heeft
een opvallende button op deze pagina:
http://intranet.mindef.nl/kl/staf_clas/
organisatie/eenheden_directies/kabinet/
Landingspagina_Reservisten_KL/index.aspx

Centrale portal
intranet CLAS over
reservisten

Het Commando Landstrijdkrachten
heeft op intranet een speciale
landingspagina voor en over reservisten.
Deze portal wijst snel de weg naar
alle zaken die met reservisten te
maken hebben. Met grote buttons in
heldere iconen is alles overzichtelijk
gepresenteerd. Alle landmachteenheden
met reservisten hebben een button,
evenals clustervragen als ‘Ik wil een
reservist inzetten’ of ‘Hoe zit het met
P&O/arbeidsvoorwaarden’. De portal
helpt iedereen binnen CLAS om direct
het juiste antwoord te krijgen over
de inzet van, het omgaan met en de
regelgeving rond reservisten. Ook actief
dienende reservisten vinden er veel
broninformatie.

VOORWOORD

Blik op 2018

EEN DRUK JAAR IN HET VERSCHIET
maar nu al is duidelijk dat de reservist een
cruciale rol speelt in de krijgsmacht. En of
dit nu een reservist of een deeltijdmilitair is
maakt voor nu niet veel uit. Wat we ook zien
is dat de traditionele manier van uitvragen
bij deze behoefte niet meer werken. Daarom
zijn we druk bezig verbeteringen door te
voeren in onze processen en meer moderne
middelen in te zetten. Over dat, en over de
invoering van onze Reservisten Operationele
Capaciteiten, leest u meer in dit magazine.

Beste lezers,
Voor u ligt de nieuwe editie van ons magazine
de November Romeo. Een blad van en voor
reservisten binnen de Koninklijke Landmacht.
Niet alleen “voor” maar ook “van”
reservisten, omdat ik weet hoeveel energie
er zit in het maken van dit mooie magazine.
Met veel inzet en professionaliteit wordt er
gewerkt aan elke nieuwe uitgave. Mooi om te
zien en heel veel dank daarvoor!

Ook in dit magazine een uitgebreid verslag
van onze collega reservisten in de oefening
Vital Sword in Wilflecken. Daarnaast een
mooi artikel over onze Cavalerie Ere-Escorte
en nog veel meer.

Mooi waren de laatste officiële
bijeenkomsten van 2017. Zo waren er
certificaatuitreikingen van de IRO op de
sfeervolle binnenplaats van de KMA,
schietwedstrijden bij het NISC, het eerste
Dies Natalis van het Defensity College in
het Scheepvaartmuseum en de korpsdiners
bij de officieren en onderofficieren Korps
Nationale Reserve. Ook mocht ik aanwezig
zijn bij de uitreiking van de commandantsabel
Nationale Reserve aan overste Berding door
de Brigadegeneraal Ducheine.

Ondertussen maken we ons op voor het jaar
2018. Het jaar waarin ook nu al collega’s op
uitzending zijn en we een veelbelovend jaar
gaan maken waarin de landmacht verdere
stappen gaat maken met haar reservisten.
Voor nu wens ik u veel leesplezier en hoop ik
veel collega’s in 2018 weer de hand te moeten
schudden.

Naast deze mooie momenten gebeurt er
inhoudelijk ook veel in de landmacht. Zo
zien we de behoefte aan reservisten echt
explosief toenemen. We staan pas aan de
vooravond van de adaptieve krijgsmacht,

Kolonel Fulco H. Stallmann
Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel
Koninklijke Landmacht
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GROEI DWINGT TOT OPLOSSEN KNELPUNTEN

Nieuwe realiteit:
reservisten in alle
bloedvaten landmacht

4

BUREAU RESERVISTEN CLAS

In de transitie naar een zo adaptief mogelijk landmacht nemen de urenbudgetten voor
reservisten toe. Vooral de Individuele Inzet Reservisten (IIR) groeit sterk. Als de nieuwe
reservisten operationele capaciteiten erbij komen, gaat de landmacht naar ruim een
miljoen reservistenuren op jaarbasis. Luitenant-kolonel André van Wijk, hoofd Bureau
Reservisten CLAS: “Het laat zich raden dat oude structuren en systemen wringen. We
hebben de knelpunten vastgesteld en zijn druk bezig met het vinden van oplossingen.
Het is geen luxe, willen we als landmacht de gestelde toekomstdoelen halen.”

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: SIE COMMUNICATIE BUREAU RESERVISTEN CLAS

dat het bureau uitbreiding krijgt met drie
deeltijdfuncties (1 werving, 1 IIR en 1 O&T).
Hiermee komt de bureaubezetting op 16
personen, waarvan 13 reservisten.

In alle bloedvaten
Het Bureau Reservisten CLAS is adviseur
voor de commandant landstrijdkrachten.
Zij fungeert als procesbewaker voor alle
procedures rond reservisten. Op dit terrein
is het bureau adviseur en aanjager. De
organiserende en uitvoerende taken liggen
doorgaans op de werkvloer van de eenheden.
Het bureau helpt deze om de inzet van
reservisten zo optimaal mogelijk te laten
verlopen. Van een aantal onderwerpen is
het bureau ‘producteigenaar’ en voert deze
taken als eindverantwoordelijke ook uit.
Voorbeelden zijn IIR, werving, coördinatie van
opleidingen, communicatie en studies naar
nieuwe mogelijkheden met reservisten in de
landmacht. De groeiende werkdruk maakt

In de huidige situatie bestaan vrijwel
alle eenheden met reservisten, zoals de
natresbataljons, vrijwel uitsluitend uit
reservisten. Hierdoor bleven de werelden
van beroeps- en reservepersoneel toch
relatief gescheiden. De komst van reservisten
operationele capaciteiten (voormalig
beroepspersoneel dat in zijn oude functie
aan een eenheid verbonden blijft) betekent
dat er straks reservisten te vinden zijn in alle
bloedvaten van de brigades. Ook IIR werkt
als een olievlek met reservisten die op de
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Van Wijk: “Het streven is om in 2018
binnen de bestaande personeelsdiensten
ook human resources capaciteit vrij te
maken voor reservisten. Het betekent dat
straks elke commandant van reservisten
terecht kan bij een personeelsdienst.
Ook loopbaanbegeleiding gaat er deel
vanuit maken. De directie P&O erkent de
noodzaak en gaat het oppakken. Het is een
essentiële ontwikkeling en een forse stap
voorwaarts in het nog beter regelen van de
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie.”

meest uiteenlopende plekken zijn te vinden.
Om kort te gaan; alle eenheden hebben al of
krijgen reservisten in hun midden.
Stap voorwaarts in personeelsbeleid
De personeelsdiensten functioneren tot
nu toe alleen voor beroepspersoneel.
Reservistenzaken worden behartigt door
het Bureau Reservisten en het Defensie
Personeels Logistiek Commando. In die
laatste bestaat slecht een beperkte capaciteit
voor reservistenaangelegenheden. Het
gemis aan dit specialisme doet zich voelen
en het is de reden dat vanuit reservistenland
veel personeelsgerichte vragen landen bij
het Bureau Reservisten CLAS. Veel van die
vragen horen daar niet thuis, maar er is
geen alternatief. Beroepsmilitairen kunnen
met deze vragen over het dienstverband
terecht bij hun personeelsdienst of
loopbaanbegeleider. Reservisten niet. Dat
gaat veranderen.

Informatiedeling
Er is veel informatie, maar het is versnipperd
in de landmacht en Defensie. De nieuwe
portal reservisten op intranet is een eerste
stap om te clusteren en alle bronnen beter
vindbaar te maken. Ook systemen kunnen
efficiënter. Van Wijk: “Het is achterhaald
om appellijsten handmatig te verwerken.
We willen zo snel mogelijk naar een digitale
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niet geaccordeerd door de Nederlandse
Defensie Academie (NLDA). Het bureau is in
gesprek met de NLDA hoe een verbeterde
reserveofficiersopleiding is vorm te geven.
Gedeeld werkgeverschap is ook zo’n
verbeterpunt. Bij korte inzet valt het nog te
overzien, maar bij functioneren door een
reservist gedurende maanden met meerdere
dagen per week wordt het anders. Er moet
een betere afstemming komen op terreinen
als ziektekosten, reiskosten en pensioen.
Waarschijnlijk resulteert het in nieuwe
deeltijd-contractvormen die beter aansluiten
bij de realiteit. Hiermee is de HDP (Hoofd
Directie Personeel) aan de slag.

appellijst. Het bespaart tijd en voorkomt
eventuele overnamefouten. Het klinkt
eenvoudiger dan het is, maar er staat druk op
de ketel om het te realiseren. Ook IIR gaan
we verder stroomlijnen. Deze maand start
een online vacaturebank. Wie voor IIR in
aanmerking wil komen, meldt zich daar aan
en voert zijn kennis en vaardigheden in. Ook
hier geldt; het is geen schoonheidsronde,
de landmacht maakt deze slag om aan de
stijgende vraag te voldoen.”
Er speelt meer op reservistengebied,
waaronder het functioneel concept van de
Nationale Reserve met hun toekomstige
taken in nationale veiligheid. Een ander
voorbeeld is de officiersopleiding
reservisten, die wordt verzorgd door de
KMA. Deze is nu te kort om voldoende
inhoud te kunnen aanbieden. De KTO (Klas
Toekomstige Officieren) bij de natres is
een goede aanvulling, maar deze is nog

Volle pijplijn
Ook met ondersteuning van werkgevers
van reservisten, het Employer Engagement,
moet Defensie verdere stappen zetten.
Dit wordt breed gedragen en is niet iets
dat alleen bij de landmacht ligt. Employer

Hoofd Bureau Reservisten
CLAS, luitenant-kolonel
André van Wijk.
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gaan diverse nieuwe dingen het licht zien.
Personeelsdiensten en loopbaanbeleid
voor reservisten. De nieuwe reservist
operationele capaciteiten. Ik hoop ook
op de invoering van digitale appellijsten.
Maar ook rond de toekomstige rol van
de natresbataljons in nationale veiligheid
worden het komend jaar mijlen gemaakt.
En er zit nog veel meer in de pijplijn.”

Engagement dient door het Ministerie van
Defensie voor alle krijgsmachtonderdelen te
worden ingeregeld. Het Bureau Reservisten
CLAS is daarbij betrokken als adviseur en
gesprekspartner.
Van Wijk: “Er liggen meer aandachtspunten
op ons bureau dan ooit. Gelukkig signaleren
we de wil tot oplossen overal. In 2018

Culturen groeien naar elkaar
De ontwikkelingen op reservistengebied
maken dat beroepsmilitairen steeds vaker
met hen te maken hebben als directe
collega. Die samenwerking doet het
wederzijds begrip toenemen en is een
positieve interne cultuurontwikkeling.
Naar de buitenwereld dient de landmacht
te laten zien dat een moderne reservist

niet iemand is op een reservebankje,
maar een actief meedraaiend deeltijdmilitair. Bij wervingsavonden voor het
Korps Nationale Reserve is die nieuwe
realiteit goed te zien. Veel jonge mensen,
vaak studenten, vinden een natresfunctie
niet alleen interessant, maar ook een job
waarin je maandelijks uren kunt maken.

Reservistenuren
2016
Regulier 507.000
IIR
40.000
Missie 21.000

2017
700.000
100.000
16.000

Het Bureau Reservisten CLAS
onderscheidt vijf hoofdgroepen
van knelpunten:
• Loopbaan/P-Beheer/Opleidingen
• Arbeidsvoorwaarden
• Cultuur (intern en extern)
• Employer Engagement
• Informatiedeling
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INDIVIDUELE INZET RESERVISTEN IN NIEUW JASJE

IIR vacatures zelf
ophalen in intranet CLAS
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BUREAU RESERVISTEN CLAS

De Individuele Inzet Reservisten (IIR) bevindt zich in een stroomversnelling. Dit
zijn tijdelijke vacatures waarin een reservist wordt ingezet vanwege zijn/haar
expertise, civiele competenties of militaire achtergrond ter ondersteuning van de
beroepsorganisatie. Enerzijds is de landmacht enorm geholpen met deze enthousiaste
arbeidskrachten, anderzijds is het een kans voor de reservist om meer ervaring op te
doen. Gezien deze win-win situatie, is het IIR het afgelopen jaar een begrip geworden.
In 2016 stond de teller op 89, dit jaar zijn er al 213 daadwerkelijke IIR’en gerealiseerd en
de groei zet zich in 2018 voort.

heeft tot het intranet CLAS. Op de intranetsite
is alle relevante informatie te vinden over IIR
en het biedt meerdere opties. Bijvoorbeeld
het abonneren op het laatste nieuws of het
ontvangen van een SMS als er wijzigingen
plaatsvinden.

Omdat de vraag zo explosief stijgt, ontstond
de behoefte om het proces beter te
stroomlijnen. Het Bureau Reservisten heeft
tijdens een korte adempauze het gehele proces
geanalyseerd, met als doel een verbeterslag
door te voeren waar mogelijk. Een eerste
stap is een centrale plek op intranet. Vanaf nu
worden uitvragen niet meer gemaild, maar
staan ze op de Digitale WerkRuimte Defensie:
DWR-D. Aanvullende informatie en de link van
de site is verstuurd via de functionele lijn, maar
is ook te vinden op intranet:
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR003063/
SitePages/Startpagina.aspx

Meer vernieuwingen in 2018
Reservisten die op de hoogte willen blijven van
nieuwe uitvragen dienen via het intranet CLAS
deze informatie te benaderen. Er wordt hard
gewerkt aan een door internet gefaciliteerd
systeem, zodat deze informatie ook
beschikbaar wordt naast het intranet. Mede
door het project ‘De Adaptieve Krijgsmacht’
staan de reservistenaangelegenheden
hoog op de agenda. Het is duidelijk dat de

Let op: deze link werkt alleen indien de militair
is ingelogd binnen Mulan en dan toegang
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om het IIR proces beter te stroomlijnen en te
professionaliseren.

samenwerking tussen reservisten en beroeps
steeds meer vorm krijgt. Het is goed te weten
dat voor een IIR- plaatsing de commandant
van de reservist toestemming moet geven. De
reden is dat ‘zijn’ reservist vaak voor geruime
tijd niet of beperkt in de gelegenheid is om zijn
normale taken te vervullen.

Met de nieuwe wijze van publiceren zet het
bureau Reservisten een grote stap voorwaarts in
het transparanter en duidelijker maken van het
hele IIR-proces. Waar in de beroepsorganisatie
een uniforme behandeling vaak volstaat, blijft
het inzetten van reservisten maatwerk. Maar dat
maakt het juist mooi, uitdagend en vernieuwend,
en dat is de kracht van veelzijdigheid en elkaars
kwaliteiten weten te benutten. Het bureau
reservisten staat nog voor vele uitdagingen om
het IIR-proces verder te perfectioneren, maar
met de welwillendheid van alle betrokkenen ziet
de toekomst er rooskleurig uit.

Door al deze positieve ontwikkelingen
zal het gewijzigde IIR-proces nog verder
aan vernieuwingen en verbeteringen
onderhevig zijn in de komende tijd. Ook is
men voortdurend bezig voor de reservist
om verbeteringen op het gebied van
rechtspositie, administratieve en personele
aangelegenheden door te voeren. Dit alles

Dit is de nieuwe
intranetpagina over
IIR. Reservisten die
interesse hebben dienen
zich hier aan te melden
om e-mails of SMS te
blijven ontvangen over
nieuwe vacatures en
ontwikkelingen.

X
X

X
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INZET HOOFDKWARTIER 1 GNC IN DUITSLAND

Natreskorporaals
als KORA-operator in
‘Vital Sword’
Vier korporaals van de Charlie Cie van 20 Natresbataljon waren betrokken bij de
grote oefening ‘Vital Sword’ van het Duits-Nederlandse Legerkorps (1 GNC) in
Wildflecken. Hier werden de Division Schnelle Kräfte (DSK) en de 1. Panzerdivision
getraind in grootschalige oorlogsvoering. Het was meer dan 20 jaar gelden dat
de hoofdkwartieren van twee complete divisies op deze schaal oefenden. De
natresmilitairen werden ingezet als KORA operator (Korpsrahmen simulationsmodell
fur die offiziersausbildung) van het realtime simulatiesysteem, waarin alle
troepenbewegingen worden verwerkt.

TEKST: KAP FRED WARMER FOTO’S: 1 GNC

objectbewaking bij onze natrescompagnie in
Amsterdam.”
Leren ‘klassieke’ oorlogsvoering
1 GNC staat als trainer aan het roer van
deze oefening, waarbij de hoofdkwartieren
van de Duitse 1. Panzerdivision en Division
Schnelle Kräfte en acht Duitse, Nederlandse,
Tsjechische en Poolse brigades bij elkaar
zijn gebracht. Groeiende instabiliteit aan
de oostflank van het NAVO-grondgebied
maakt het trainen van een artikel-5-scenario
noodzakelijk. Waar de focus van Westerse
legers de afgelopen decennia vooral lag op
stabilisatieoperaties, moet de competentie
van oorlogsvoering op grote schaal opnieuw
worden geleerd. Kpl1 Peter Leeuwerink:
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20 NATRESBATALJON

Deze oefening speelde zich af in
virtuele wereld, waarbij gewerkt met
simulatiesystemen. Voor aanvang van de
oefening volgden de korperaals der eerste
klasse Rob Mittemeijer, Peter Leeuwerink,
Rob Prinsze en soldaat1 Yair da Costa
een uitgebreide cursus van een week in
Duitsland, afgerond met een examen.
Kpl1 Rob Mittemeijer; “We leerden hoe we
troepen en materiaal konden verplaatsen,
waar en hoe stel ik een verdedigingslinie
in en waarmee moet je rekening houden
bij het plannen van een marsroute.”
Volgens Rob was het een unieke kans
om een kijkje in de keuken te nemen van
divisiehoofdkwartieren en actief mee te
draaien: “Dit is een ander staflevel dan een

en soms heel druk. We voelden ons nauw
betrokken bij de operatie en werden volledig
meegenomen in de operationele briefings
van alle commandanten. Ik merkte dat we als
reservist serieus werden genomen. Overste
de Wolf van 11 Luchtmobiele Brigade betrok
ons volledig bij deze oefening. Geweldig.”

“We werden ingezet bij de Baltische Staten,
waarbij het artikel 5-conflict centraal stond.
Dit artikel betekent dat een aanval op één
NAVO-bondgenoot een aanval is op alle
bondgenoten. Het fictieve Bothnia viel
Estland en Letland binnen. Hierop kregen
de twee Duitse divisies opdracht zich naar
Letland te verplaatsen om de aanval te
stoppen en de vijand uit de Baltische Staten
terug te dringen”.

Voetsporen van Elvis
De Duitse luitenant-kolonel Belda van 1.
Panzerdivision had even zijn bedenkingen
toen hij twee reservisten korporaals zag
op leeftijd. Maar dat duurde niet lang toen
het een gouden team bleek te zijn. Overste
Belda: “Iets ouder bleek een voordeel te
zijn. Deze mannen zijn rustiger en nemen
weloverwogen beslissingen. Ze zijn
bovendien socialer in de omgang, wat goed
uitpakt op zo’n groot hoofdkwartier met
vele nationaliteiten. Wat mij betreft gaan
we vaker reservisten inzetten als KORA
operator, het is uitstekend bevallen.”

Rob: “Het mooie was dat wij volledig in de
operatie zaten met voortdurend briefings
over het verloop. Er waren hectische
momenten bij als in het JOC joint als
bataljonscommandanten naast je komen
staan met het verzoek om real-time
informatie te geven over hun eenheden.
Hoe staat het met de munitie? Hoeveel
bedragen de verliezen? Waar staan we
met de opmars?” Peter vult aan: “We
draaiden dienst van twaalf uur, soms rustig
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Het gedeelte waar ooit de Amerikanen
gelegerd waren is nu een spookstad
geworden door leegstand en verval na hun
vertrek. Maar het is wel de kazerne waar
Elvis Presley in 1958 zijn dienstplicht in
Duitsland vervulde.

De korporaals hebben nog een mooie
anekdote over de oefenlocatie: “De Rhon
Kazerne in Wildflecken heeft veel militaire
geschiedenis. Van opleidingscentrum
van de Wehrmacht in de jaren dertig en
tot 1994 een Amerikaanse legerbasis.

Wat is het DuitsNederlandse Legerkorps?
Het Duits-Nederlandse Legerkorps
uit Münster is een snel inzetbaar
hoofdkwartier. In de multinationale
staf werken 12 NAVO-landen samen.
1 GNC kan waar ook ter wereld
tot 60.000 militairen aansturen.
Sinds juli 2017 staat het paraat
als Joint Task Force HQ (Land).
In die hoedanigheid leidt het
legerkorps landoperaties waarbij
ook luchtmacht, marine en special
operations forces een rol spelen.
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INITIËLE OPLEIDING RESERVE OFFICIEREN (IRO)

“Herken je
kracht, schaaf aan
je zwakke punten”
15

OPLEIDINGEN

Op de hindernisbaan van de Trip van Zoutlandkazerne in Breda luistert een groep
cursisten aandachtig naar de opdracht. De aspirant officieren moeten tijdens de
laatste dag de aangeleerde leiderschapsvaardigheden in praktijk brengen op de
hindernisbaan in de praktijk gaan brengen. De KMA-instructeur tikt op zijn horloge
en zegt: “De tijd loopt, ga aan de slag en voer de opdracht uit.” De cursisten komen in
beweging en klimmen op de hindernissen gewapend met tonnen, touwen en planken.

TEKST/FOTO’S: KAP FRED WARMER

enthousiast over de cursisten: “De druk is
hoog tijdens deze korte opleiding van zes
dagen, maar teamgeest en saamhorigheid
is volop aanwezig. Deze reservisten zijn erg
gemotiveerd, ik heb waardering voor hun
inzet naast hun civiele baan en privéleven.”

Deelnemers aan de IRO (Initiële Opleiding
Reserve Officieren) doorlopen een breed
scala aan praktijk- en theorielessen
aan de Koninklijke Militaire Academie
(KMA). Tijdens de opleidingsweek
komen diverse onderwerpen aan bod,
zoals leiderschapstraining, militair recht,
commandovoering, militaire ethiek,
gesprekstechnieken, humanitair oorlogsrecht
en nationale operaties. Het verder uitdiepen
van het domein van de officier is ook
onderdeel. Daarbij staat het officiersprofiel
‘Leider, vakman, manager en coach’ centraal.

De rode draad tijdens de intensieve
officiersopleiding was commandovoering.
Tijdens de lessen is de OATDOEMprocedure aangeleerd en geoefend.
Mouwen verduidelijkt de accenten hierin:
“Communicatie, daarmee staat en valt
alles. Ik probeer ze bewust te maken wat
het belang is van samenwerken en goed
communiceren. Hoe breng je als officier de
juiste boodschap over? We zien vaak dat een

Handvatten bieden
Kapitein Peer Mouwen,
pelotonscommandant van deze IRO, is
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(TOZT), waarbij zij een objectbeveiliging
als opdracht krijgen. Dan zien we dat de
natresmilitair gewend is om als militaire
eenheid te denken, terwijl de cursist van
het 1 CMI-Commando meer individueel is
ingesteld.”

cursist A voor ogen heeft, maar toch B doet.
Dat proberen wij te sturen en te coachen.
Leidraad is de Instructiekaart ‘ 2-1250
Leiderschapstraining en Vorming’. Dat biedt
een handvat waarop ze terug kunnen vallen.
Maar leiderschap begint bij jezelf; herken je
kracht en schaaf aan je zwakke punten.”

Een officiersrang op het uniform schept
verwachtingen in de landmacht. Het is aan
de buitenkant niet te zien of men slechts
zes dagen officiersopleiding heeft genoten.
Mouwen: “Voor het ontwikkelen van militair
operationele kennis en de juiste houding
is meer tijd nodig. Ik zie dat het Korps
Nationale Reserve met hun militaire taken
dat begrijpt en ook oppakt. Bij officieren met
specifieke deskundigheid, hun civiele vak,
ligt de focus om begrijpelijke redenen daarop
minder. Maar de sterren op het uniform zijn
hetzelfde. Het is het overwegen waard te
onderzoeken of het niveauverschil in militaire
vaardigheden niet zichtbaar moet zijn op

Niveauverschillen
Kapitein Mouwen signaleert een duidelijk
verschil tussen cursisten die afkomstig
zijn van het Korps Nationale Reserve en
specialisten van het 1 CMI-Commando:
“Natresmilitairen volgen voorafgaand aan de
IRO de KTO (Klas Toekomstige Officieren) bij
hun korps. Zij hebben hierdoor een betere
kennis van de militaire organisatie en zijn
bekend met commandovoering. Ook lopen
ze vaak al langer mee bij een natreseenheid.
Het verschil wordt bijvoorbeeld zichtbaar bij
het toepassen van de leiderschapstraining
tijdens de Tactische Oefening Zonder Troepen
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Officiersselectie
Via detectie/selectie
wordt een kandidaat
in de ‘officierenklas’
geplaatst.
Manschappen worden
gedetecteerd op grond
van hun opleiding.
Na de ‘officierenklas’ mogen zij bij
geschiktheid naar de
Aanname- en Advies
Commissie (AAC) voor
de Koninklijke Militaire
Academie(KMA).

het uniform. Bij korporaals
kennen we dat al met de
gekruiste geweren als extra
onderscheidingsteken voor de
leidinggevend korporaals.”
Lange dagen
Sld1 Naomi van Valderen van
20 Natresbataljon over haar
ervaringen: “Voorafgaand aan
de cursus was het al gemeld:
je hebt geen vrije tijd. En dat
klopte. De lessen vingen ’s
ochtend ’s aan om 08:00 uur
en eindigden in de avonduren.
De voorbereiding in de KTO
was perfect, maar toch waren
er veel leermomenten aan de
KMA”. Sld1 van Valderen vond
de combinatie 1 CMi en Korps
Nationale Reserve geslaagd:
“We hebben veel van elkaar
geleerd, de samenstelling
van de groep reservisten
was divers, waardoor veel
kennis en ervaring aanwezig
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was. Je bouwt spelenderwijs
een netwerk op”. Sld 1
Joep Verhoeven van 30
Natresbataljon: “ Inderdaad
was de KTO bijzonder nuttig,
ik ben beroepsmilitair geweest,
maar toch waren er weer de
nodige leermomenten. De
KMA is een geweldige
omgeving, ze hadden me hier
zo kunnen achterlaten voor
een langere tijd.”
Met de certificaatuitreikingen
op 11 november en 2 december
rondden toekomstige reserve
officieren hun IRO af. Kolonel
Fulco Stallmann, plv. inspecteur
reservepersoneel, overhandigde
op de binnenplaats van
het Kasteel van Breda de
certificaten. De eerste stap als
reserveofficier bij de landmacht
is gezet door de geslaagden. Ze
zijn nu klaar voor een volgende
stap in hun carrière.

FOTOVERSLAG

Niveaumeting leidraad
oefenprogramma 2018
TEKST/FOTO’S: SM HEIDIE MULDER
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10 NATRESBATALJON

Hoe staan we ervoor en waar kunnen we verbeteren in 2018? Dit was de reden voor 10
Natresbataljon om in november alle compagnieën te onderwerpen aan een gerichte
niveaumeting. Objectbewaking, verkeerssluis bemannen, patrouille lopen, een
opkomstlocatie inrichten. Het kwam allemaal aan de orde in de meting van ‘Niveau 2’.
Observanten legden de verrichtingen vast. Het bataljon komt uit een periode waarin
de urenbudgetten lager waren dan gebruikelijk. Deze meting had ten doel de huidige
stand van geoefendheid vast te stellen. Aan de hand van de gemeten situaties wordt
het opleidingsprogramma voor 2018 gericht afgestemd. Een fotografische impressie
van een meting rond de hoofdtaken van het Korps Nationale Reserve.
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‘TRAINING ON THE JOB’ IN GEMEENTE TEYLINGEN

Delta Cie 20
Natresbataljon creëert
draagvlak in Bollenstreek
21

20 NATRESBATALJON

Militairen lopen patrouilles door de straten en op diverse plaatsen zijn
roadblocks ingericht. Voor de bewoners in de Bollenstreek tussen Haarlem
en Leiden een niet alledaags beeld, maar tot verontruste blikken leidt het
niet. De meeste inwoners van de regio hebben al gelezen of gehoord dat het
gaat om een driedaagse oefening van het Korps Nationale Reserve. De Delta
Compagnie van 20 Natresbataljon oefende 27/28 oktober een optreden in
verstedelijkt gebied in samenwerking met de civiele autoriteiten.

TEKST/FOTO’S: KAP FRED WARMER

de opdrachten werden uitgevoerd. Van der
Linden onderstreept dat dit een uitdagend
scenario is voor zijn mannen en vrouwen:
“Vooraf worden niet alle onderdelen van
de oefening bekend gemaakt. Juist de
verrassingen en het onbekende vormen
een belangrijk trainingselement is. Mijn
mensen moeten in staat zijn om in een
veranderende omgeving de juiste keuzes te
maken om hun taken uit te voeren.”

Volgens kapitein Hans van der Linden, de
compagniescommandant, is dit een unieke
oefening waarin alle facetten aan bod
komen die passen binnen de taakstelling
van het Korps Nationale Reserve: “Bewaken
en beveiligen is onze core business. De
compagnie werkt aan de hand van een
fictief dreigingsscenario, waarin we moeten
handelen. Er zijn bijvoorbeeld meldingen dat
de aanvliegroutes van de burgerluchtvaart
gevaar lopen en terroristen pogen rakketen
tegen vliegtuigen het gebied binnen te
brengen.“

Volgens de compagniescommandant is het
ook belangrijk om als landmacht zichtbaar
te zijn in de samenleving: “Daarom oefenen
we met onze eenheid in het optreden in
stedelijk gebied en komt de samenwerking
met civiele autoriteiten ook aan de orde.

Leren van verrassingen
De pelotons waren actief in de gemeenten
Hillegom, Lisse en Teylingen, van waaruit
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oefening in hun eigen dorp. Er kwamen
veel positieve reacties van de inwoners en
winkeliers over de oefenende militairen in
hun straten. Ook de burgemeester van de
Gemeente Teylingen was tevreden over
de werkzaamheden en aanwezigheid van
de militairen: “Wij faciliteren hun training
graag. Het is belangrijk dat zij zo realistisch
mogelijk kunnen oefenen om zo goed
mogelijk op hun taken te zijn voorbereid.”

Bovendien is het voor de inwoners ook
interessant om militairen in hun eigen
woonomgeving aan het werk te zien. Het
mes snijdt hier van meerdere kanten.”
Realistische omgeving
De militairen hebben aan aandacht van
de bewoners geen gebrek, de bewoners
laten zich graag informeren over de taken
van de Natres in nationale veiligheid en de
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COMMANDANT FKNR OP UITZENDING

Geen dag hetzelfde
voor Commandant
Baseco Mali
24

FKNR

De landmacht is betrokken bij diverse missies in het buitenland.
Ook reservisten vervullen functies en gaan geregeld op uitzending.
Majoor Gert Versteeg, commandant van de Fanfare Korps Nationale
Reserve, tekende voor Mali om de scepter te zwaaien over
‘zijn camping’, de militaire basis Camp Castor.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: COLLECTIE MAJ VERSTEEG

waterbouw. Expertise die in Mali goed van
pas bleek te komen.

In 2014 gaf Gert te kennen binnen OOCL
open te staan voor een uitzending. Er
kwam een functie in beeld in Mali, maar het
ging niet door. Eind 2016 ging de telefoon
weer, of hij interesse had om Commandant
Baseco te worden van Camp Castor in Mali.
Afstemming met het thuisfront leverde geen
problemen op, omdat hij met zijn vrouw
Annelies al eerder had gesproken over
uitzending Een uitzending van vier maanden
naar Afrika paste in zijn agenda. Gert is
zelfstandig ondernemer met een bedrijf in
groenvoorziening. Voorheen was dit ook
actief in uitvoerende werkzaamheden, maar
tegenwoordig doet hij vooral tuinontwerpen
en -advisering. Vanuit die achtergrond
heeft hij veel ervaring in grond-, weg- en

Hand Over – Take Over
Majoor Versteeg werd ingedeeld bij
het CJSD-10 (Combined Joint Support
Detachment). Elke vier maanden vindt
er een rotatie plaats. Voorafgaand
wordt het missiegerichte opleidings- en
voorbereidingstraject gevolgd. Onderdeel
is ook het leren over de lokale cultuur en
hoe de Malinese maatschappij in elkaar
steekt. Dit traject volgde Gert samen met zijn
detachementscommandanten. Hoe keken
die aan tegen een majoor reservist, en dan
ook nog één uit de muziek? Versteeg: “Ja, dat
vooroordeel bestond. Al snel bleek dat mijn
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de scheidend commandant Baseco er nog.
Zo had Gert nog enige dagen de tijd om de
lopende zaken over te nemen en zich voor te
bereiden. Dit gebeurt aan de hand van een
HOTO (Hand Over – Take Over) document.

functie als commandant van de FKNR aansluit
bij de reguliere procedures in de landmacht. Je
weet hoe de club werkt. Bovendien blijkt mijn
civiele achtergrond van meerwaarde voor de
uitzending. Ik heb in het verleden bijvoorbeeld
de bouw van een groot recreatiepark voor
CenterParcs begeleid. Die vooroordelen over
de ‘muziekmajoor’ bleken niet te kloppen.”

Muiterij oplossen
Hij startte met een erfenis. Er bleek onrust
te bestaan onder lokaal ingehuurde mensen
die ondersteunende werkzaamheden in het
kamp verrichten. Versteeg is nog maar net
Commandant Baseco als één van deze lokale
werknemers een ‘expat’ mishandeld. De
maat is vol en de persoon in kwestie krijgt
ontzegging van toegang tot het kamp. Gert:
“Het eindresultaat was dat bijna de hele ploeg
mensen aan het einde van de dag vertrokken
was. Gelijk namen Nederlandse en Duitse
collega’s de werkzaamheden over, totdat er
nieuwe ‘locals’ waren aangenomen. Met de

Gert vloog in maart een week eerder dan de
collega’s van CJSC-10 naar Mali. De luchthaven
van aankomt is Bamako, maar daar dient te
worden overgestapt op een binnenlandse
vlucht naar Gao. Dit geeft goed de omvang
van het land weer: de afstand tussen beide
is circa 1.200 km. Rondom het vliegveld
van Gao liggen diverse militaire kampen.
Naast het Nederlandse Camp Castor is er
het VN supercamp en bases van het Franse
en Malinese leger. Bij zijn aankomst was
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Het muzikale bloed van
de majoor kroop waar het
niet gaan kon. Dankzij
opgebouwde contacten bij
het Malinese leger kreeg
hij het voor elkaar dat
de aanwezige band een
ceremonie ondersteunde op
Camp Castor.

nieuwe groep Malinezen is een
perfecte werkrelatie opgebouwd.
Het kwam de sfeer in het kamp
ten goede.”
Oorspronkelijk is Camp Castor
aangelegd door de Nederlandse
Defensie voor de hosting van 500
militairen. Maar de bezetting is
sterk gegroeid en er verbleven
tijdens de uitzending van de
majoor al ruim 1.200 mensen,
waarvan 800 Duitsers. Per 1
december 2017 is Camp Castor
overgenomen door de Duitsers,
de Bundeswehr beheert nu het
voormalige Nederlandse kamp.
De Duitsers zijn druk bezig om het
uit te breiden. Gert: “Het was vaak
roeien met de riemen die je hebt.
De keuken was gemaakt voor
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500 maaltijden, maar er moesten
er 1.200 gemaakt worden. Het is
mooi om te zien hoe collega’s met
bescheiden middelen deze klus
toch weten te klaren.”
Tijdsbesef
Er waren dagen bij dat de majoor
20 kilometer wandelde op het
kamp van 500 bij 500 meter
en temperaturen rond de 45
graden. Gert: “Je maakt lange
werkdagen. Van ’s morgens vroeg
tot in de avonduren. Er gebeurt
van alles, 24/7 de klok rond.
Brand, verstopte afvoersystemen,
brandstoftekorten, aansturen van
mensen, contacten met de VN,
administratieve verplichtingen
of logistieke problemen. Ook
was er tijdens mijn verblijf

Zandstormen hoorden ook
bij de uitzending. Versteeg:
“Je denkt dat ze alleen in
films voorkomen, maar ze
bestaan echt.”

een overlijdensceremonie van
twee verongelukte Duitse
collega’s. In die hectiek was de
‘bezinningsdienst’ van de dominee
op zondag een mooi moment. Die
dienst is breed en niet gericht op
één geloof. Hij wist elke zondag
zo’n 40 tot 50 Nederlanders te
boeien en ook Duitse collega’s
woonden geregeld de dienst bij.”
Per saldo zegt Gert over zijn
missie: “Het rijpt je in je militair
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organisatorische vaardigheden,
maar ook als mens groei je. Ik
zou zo weer gaan. Een tip voor
wie een buitenlandse missie
overweegt; voor jou als militair
gaat de tijd heel snel, maar voor de
achterblijvers in Nederland niet. Ik
was al zes weken in functie, maar
had het gevoel er nog maar twee
te zijn. Het is druk en de tijd vliegt
voorbij. Het thuisfront ervaart dat
anders, dat is goed om te beseffen
en mee rekening te houden.”

HUZAREN VAN HET CAVALERIE ERE-ESCORTE

Een bijzondere
reservisten eenheid
te paard
29

CEE

Vorsten omringden zich door de eeuwen heen met ere-escortes te paard.
In de Middeleeuwen waren dat edellieden in volle wapenuitrusting. Later
kwamen daarvoor militaire escortes in de plaats. Het huidige Cavalerie
Ere-Escorte (CEE) zet dan ook zeer rijke tradities voort.

TEKST: KAP FRED WARMER FOTO’S: DENNIS BOOM en CEE

jonkheer Claus von Amsberg in 1966 duren,
voordat er van het Cavalerie Ere-Escorte sprake
was. In 1972 werd de traditie van het CEE op
Prinsjesdag in ere hersteld.

Sinds de eerste Opening van de StatenGeneraal in 1815 werd de stoet geopend
door een commando Cavalerie. Pal achter de
staatsiekoets, waarin de Koning was gezeten,
reed ter sluiting een detachement Cavalerie. In
de jaren dertig van de vorige eeuw werden aan
het commando Cavalerie, dat voorop reed, de
standaardwacht met standaard en het bereden
muziekkorps van het 3e Halfregiment Huzaren
toegevoegd.

De huzaren van deze bijzondere samengestelde
eenheid komen uit vrijwilligers van de cavalerieeenheden en uit het reservistenbestand van
de Koninklijke Landmacht. Samen vormen
zij het CEE, dat bijvoorbeeld met Prinsjesdag
als voorste bereden eenheid direct achter de
Gouden Koets rijdt. Het escorte bestaat uit
twee bereden pelotons (53 huzaren) en een
bereden standaardwacht (6 huzaren). Het
eerste peloton bestaat uit officieren en het
tweede peloton uit onderofficieren en huzaren.
Naast Prinsjesdag worden zij ingezet bij

Ceremonieel
In 1950 werd door de reserve-kolonel der
Huzaren jonkheer P. Six een fonds gesticht, met
als doel de uniformering van een toekomstig
ere-escorte van de Cavalerie. Toch zou het nog
tot het huwelijk van H.K.H. prinses Beatrix en
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nu met eigen paarden van haar escorteurs en
met door particulieren beschikbaar gestelde
paarden. De dieren moeten voldoen aan
alle eisen over stokmaat (hoogte), kleur en
temperament.

bijzondere ceremoniële gelegenheden van
het Koningshuis.
Uniformen
Het uniform dat door de officieren,
onderofficieren en huzaren wordt gedragen is
in 1867 door Z.M Koning Willem III ingevoerd.
Het bestaat uit een attila met blauwe tressen.
Hierbij wordt als hoofddeksel gedragen een
’kolbak’ met een rode kolbakzak en een
kinketting. De officieren dragen een zilveren
‘giberne’(een patroontas met bandelier) over de
linkerschouder en een hoge witte pluim op de
kolbak. Onderofficieren en huzaren hebben in
plaats van een pluim een korte, witte kwast van
paardenhaar.

Jaarlijkse strandoefening
De jaarlijkse strandoefening op de maandag
voor Prinsjesdag is altijd een spektakel om te
zien. Op het strand van Scheveningen. Voor het
Kurhaus oefenen militairen ‘s ochtends met
hun paarden die de dag erop meelopen door
Den Haag. De gewenningsoefening van het
Ere-Escorte Cavalerie onder begeleiding van
het Trompetterkorps der Bereden Wapenen
gaat altijd gepaard met veel oefenmunitie en
rookbommen.

Er zijn geen paarden meer in gebruik bij de
Koninklijke Landmacht sinds de Tweede
Wereldoorlog. Om die reden werkt het CEE

Het publiek langs de kant wordt opgeroepen
zoveel mogelijk lawaai te maken. Deze
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Een jaarlijks actiemoment
is het oefenen voor
Prinsjesdag op het strand
van Scheveningen.

schriktraining moet voorkomen
dat de paarden tijdens Prinsjesdag
onrustig worden en op hol slaan.
Ook vinden jaarlijks diverse
oefendagen plaats. Tijdens deze
dagen worden nieuwe ruiters
aan een rijtest onderworpen en
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beoordelen de instructeurs of de
rijvaardigheid van de overige ruiters
nog op peil is. Daarnaast worden
er lessen gegeven in onder andere
sabelexercitie, maar ook over
onderhoud van het harnachement
en van het paard.

NIEUW IN HISTORISCHE COLLECTIE KNR
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HISTORIE

Uit eigen middelen heeft de Historische Collectie Korps Nationale Reserve
een Stormdolk M1917 verworven. Hoewel dit wapen in 1917-1918 in redelijke
aantallen is geproduceerd, is het toch vrij schaars. Dit is waarschijnlijk de
reden dat deze ontbrak in de historische collectie. Ook diverse militairen in de
Vrijwillige Landstorm beschikten in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog over
zo’n stormdolk. De verwerving is een belangrijke aanwinst voor de historische
collectie. Het is bovendien een wapen met een hele bijzondere geschiedenis.

Bron: Armentaria

Stormdolk M1917

Zo droegen officieren hun
stormdolk op het uniform.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: NIMH, Armentaria en NMM

Al snel bleek de Eerste
Wereldoorlog te verworden tot
een statische loopgravenoorlog.
Er werd veel man-tegen-man
gevochten. Vrijwel geen
enkel leger beschikte over
handwapens die voor dit doel in
de loopgraven geschikt waren.
De vechtende legers gebruikten
van alles, van geslepen
pioniersschoppen tot allerlei
messen. Hoewel Nederland
neutraal bleef volgde de
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legerleiding de ontwikkelingen
in Europa nauwgezet. De
Koninklijke Landmacht had
zelfs een ‘Stormschool’ die
alle buitenlandse wapens
voor loopgraafoorlogvoering
bestudeerde. De bevindingen
waren aanleiding om de
Artillerie-inrichtingen opdracht
te geven een steekwapen te
ontwikkelen.
Het werd een bijzonder
ergonomisch ontwerp met

uitgereikt. Alleen de ‘stormsecties’ bij
enkele infanterieregimenten, waarvoor het
steekwapen oorspronkelijk was ontworpen,
kregen de stormdolk verstrekt. Deze
speciale eenheden kregen hun opleiding
aan de stormscholen te Amersfoort
en Waakdorp. In 1924 verdwenen deze
stormsecties echter uit de slagorde en
raakte de stormdolk in onbruik bij de
landmacht.

een handvat uit perenhout. De reden was
dat dit hout niet krimpt, een belangrijke
voorwaarde in het wisselvallige Nederlandse
klimaat. De dolk heeft een lengte van 34 cm
en een gewicht van 200 g. De 13 cm lange,
houten greep was rondom voorzien van een
ribbelprofiel om een vaste ligging in de hand
te verzekeren en liep uit in een verbrede
knop, die moest beletten dat het wapen
door een tegenstander uit de vuist zou
worden getrokken.

Maar vergeten was de M1917 allerminst. Als
de oorlogsdreiging in de jaren ’30 serieus
wordt, wordt de dolk alsnog op grote schaal
ingevoerd in de landmacht. Ook binnen het
Korps Mariniers en de Vrijwillige Landstorm
kwam de stormdolk voor. Bij de mobilisatie
van 1939 beleefde de stormdolk zijn tweede
leven bij de landmacht. Als eersten werden
de organiek bereden officieren (officieren

Tweede leven bij mobilisatie
Na goedkeuring werd de stormdolk model
1917 geproduceerd door de Artillerieinrichtingen Hembrug in Zaandam (het
latere Eurometaal). Maar op het moment
dat de wapens waren geproduceerd
eindigde de Eerste Wereldoorlog. Op
grote schaal was de stormdolk nog niet
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van de bereden wapens en alle majoors
en hoger gegradueerden) met de dolk
uitgerust. Korte tijd later kregen in principe
alle officieren, voor zover zij niet de klewang
droegen, de stormdolk uitgereikt. Een
officieel `voorschrift stormdolk’ is overigens
nooit gepubliceerd en de hantering van het
wapen werd overgelaten aan het persoonlijk
inzicht van de instructeurs.
Voorbeeld voor anderen
Kenmerkend is dat het geen mes is,
maar een steekwapen. Deze dolk werd

ongeslepen verstrekt. In tijden van dreiging
moest de militair het zelf slijpen. Tijdens de
meidagen van 1940 was deze stormdolk bij
vrijwel alle eenheden te vinden. Het model
was zo vooruitstrevend, dat andere legers in
de Tweede Wereldoorlog er een voorbeeld
aan namen. De Duitse Wehrmacht nam ze
in grote getale over en gebruikte ze, met
een kleine modificatie, tijdens de bezetting
van Noorwegen. Het Britse commandomes
(dat ook het wapen siert van het KCT)
borduurde voort op dit zeer functionele
Nederlandse ontwerp.

Bezoek Historische Collectie KNR
Historische Collectie Nationale
Reserve, Otterloseweg 5, 6732
BR Harskamp (in gebouw 101
naast het ISK). Contact voor een
bezoekafspraak: vice-voorzitter
elnt b.d. Sjaak Vinke 06-51231568
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HEREN- EN DAMESTEAM OP 2E PLAATS 2017

Strijd om CLAS Bokaal
ware ‘thriller’
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KORPS NATIONALE RESERVE

De sportbokaal van de Commandant Landstrijdkrachten, beter bekend als de
CLAS Bokaal, is een gewild ‘prestigeobject’ onder sporters. Maandenlang knokken
tientallen teams om de hoofdprijs van deze jaarlijkse interne sportcompetitie van de
landmacht. De CLAS Bokaal, voorheen BLS Trofee geheten, dient om het sporten in
de landmacht te stimuleren en medewerkers aan de sporen mee te strijden in deze
competitie. De teams uit het Korps Nationale Reserve scoorden hoge ogen; zowel het
dames- als herenteam eindigde op een sterke tweede plaats.

TEKST: KAP FRED WARMER FOTO’S: KAP FRED WARMER EN L/O SPORTCOMMISSIE JOHAN BOUMAN

spannend wie uiteindelijk de CLAS Bokaal
mee naar huis kon nemen. De eindstrijd
zou gaan voor de heren tussen de KMA
en de Natres, en bij de dames tussen het
GMK en de Natres. Maar niets is zoals het
lijkt bleek opnieuw. Door toepassing van
een ingewikkelde wiskundige formule met
variabelen bleek, tot ieders verbazing, het
team van JISTARC de bokaal te hebben
gewonnen. Het spreekwoord ‘Als twee
honden vechten om een been loopt de derde
ermee heen’ bleek in de finale absoluut van
toepassing te zijn.

De competitie vindt plaats tussen februari en
november en bestaat uit twaalf disciplines.
Op elk onderdeel vallen maximaal honderd
punten te verdienen. Deelnemen kan alleen in
teamverband en die moet aan minimaal zes
onderdelen meedoen om te kunnen winnen
(voor de dames is de eis vier onderdelen). De
sportcompetitie mondt uit in een finale, de in
november gehouden cross estafette. Dit jaar
in Ermelo. Geheel in lijn met de traditie reikt
de commandant landstrijdkrachten daarna de
bokaal uit aan de winnaar.
Hun goud is ons zilver
De sporters van het Korps Nationale Reserve
gaven hun visitekaartje af tijdens de finale
in de cross estafette. Het was ongemeen

De sportieve prestaties van de
natresmilitairen zijn des te opvallender,
omdat zij zich vaak moesten voorbereiden
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De sportteams van het Korps
Nationale Reserve op de
groepsfoto samen met hun
coaches en supporters.

in eigen tijd, op eigen kosten en
met geringe trainingsfaciliteiten.
Dit in schril contrast met de
ruimte in tijd en middelen die
beroepscollega’s daarvoor
hebben. Luitenant-generaal
Leo Beulen, Commandant
Landstrijdkrachten, benadrukte
in zijn speech tijdens de
prijsuitreiking het belang om als
militair optimaal te functioneren.
En dat daarbij de fysieke en
mentale conditie essentieel is,
zowel in de vredesbedrijfsvoering
als tijdens missies. Van Beulen
gaf ook aan dat de landmacht
gelukkig is met de professionele
ondersteuning vanuit de LO/
Sportorganisatie.
Teamleden uit hele land
Coach SMi Suijlen (LO/Sport
Natres) is trots op zijn team: “Mijn
mensen hebben een historische
topprestatie geleverd door zo sterk
in deze competitie te eindigen.
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Helemaal als we kijken naar hun
beperkte trainingsfaciliteiten en de
combinatie met hun civiele werk.
Het mooie is dat deze teams zijn
samengesteld uit natresmilitairen
uit alle windstreken van
Nederland. De reservist moet extra
gemotiveerd zijn en veel inzet en
creativiteit tonen om in de CLAS
Bokaal te kunnen meedraaien.
Daarmee is het zilver in mijn ogen
gewoon goud.” Eerste luitenant
Bart Koopmans: “We tellen als
reservisten mee in de eredivisie
van de militaire sport. Daar zijn we
bijzonder trots op.”
Een cadet van de KMA sprak
zijn respect en waardering uit
over de sporters van het Korps
Nationale Reserve: “Het is echt
bewonderenswaardig dat deze
mensen op zo’n hoog niveau
presteren. Ze waren zonder twijfel
onze zwaarste tegenstanders in de
strijd om de CLAS Bokaal.”

Uitslag Clas Bokaal
Dames:
1. ZE GMK
2. NATRES
3. 400 GNK

400 punten
395 punten
385 punten

Heren
1. JISTARC
2. NATRES
3. KMA

564 punten
558 punten
555 punten

Uitreiking bronzen
Korpslegpenningen
Tijdens de prijsuitreiking van het CLAS
bokaal was er nog een bijzondere
gebeurtenis. De korpscommandant,
luitenant-kolonel Hans Berding, reikte
de Bronzen Korpslegpenning uit aan
drie mensen die binnen het Korps
Nationale Reserve onlosmakelijk
verbonden zijn met de CLAS bokaal.
Vanaf 2008 hebben Majoor (b.d.)
Winnie Scheepers , korporaal1 Joke
Molenaar de Jong en adjudant (b.d.)
Ben Vork, zich verdienstelijk ingezet om
het sportteam van het Korps Nationale
Reserve op de kaart te krijgen binnen
de CLAS bokaal. Zij hebben zich
vanaf het prille begin jarenlang hard
gemaakt om het korps volwaardig te
laten deelnemen aan deze sportieve
krachtmeting. Dat hun inzet, ondanks
vele hindernissen, zijn vruchten afwerpt
bleek vandaag opnieuw.
Korpscommandant Berding:
“De bronzen legpenning wordt
uitgereikt, omdat jullie aan de
bakermat hebben gestaan van de
huidige succesvolle sportteams.
Het Korps Nationale Reserve is nu
een gevreesde tegenstander voor
alle teams van beroepsmilitairen.
Wij leveren sporters die excellente
ambassadeurs blijken voor reservisten
in de landmacht. Er worden nu al
plannen gemaakt voor 2018. Wij staan
sportief sterk in de schoenen en zullen
opnieuw de zware competitie aangaan
in het nieuwe jaar.”
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IN THE SPOTLIGHT: KAPITEIN GERT NIJHUIS

Kapitein Gert Nijhuis (Hoofd Sectie Logistiek van 20 Natresbataljon) is in dagelijks
leven aftersales directeur Trucks bij de grootste Mercedesdealer van Nederland.
Hij gaat met zijn militaire voertuigen net zo om als met de auto’s die hij in zijn
burgergarages krijgt. De mensen uit zijn compagnie voeren nauwgezet en met plezier
onderhoud uit aan het materieel van de compagnie. Bij Mercedes rijdt een wagen die
onderdelen nodig heeft normaal gesproken dezelfde dag weer. ‘Waarom lukt dit niet
bij de landmacht?’, vraagt Gert zich af.
TEKST/FOTO’S: Sectie Communicatie Staf Commando Landstrijdkrachten Kapitein Maarten van Groenestijn

pech hebt zo’n auto gewoon twee
á drie maanden stil.
Onacceptabel
‘Vanuit mijn civiele achtergrond is dat ronduit
ondenkbaar,’ stelt Gert. ‘Als er bij Mercedes
een voertuig binnenkomt en daar ligt de
koppeling uit, dan rijdt die dezelfde dag weer…
en dan praten we over dezelfde reparatie.
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IN DE SPOTLIGHT

Op de vraag hoe het gesteld is met de
materiele gereedheid bij de landmacht
antwoordt Gert dat het op dit moment beter
gaat. ‘Maar de afgelopen periode was het
natuurlijk bar en bar slecht,’ voegt hij eraan
toe. ‘Je levert bijvoorbeeld een auto in voor
een reparatie aan de koppeling. Dat is een
reparatie die bij een DAF regulier binnen een
dag plaatsvindt, maar bij defensie staat als je

per dag te verhogen. Als bij ons een auto
binnenkomt rijdt die in de regel dezelfde
dag weer.’

Ook kennen we in het bedrijfsleven het begrip
‘downtime.’ Een auto mag zoveel uur per jaar
stilstaan voor reparatie, voor preventief of
correctief onderhoud. En als de leverancier
daar niet aan voldoet, dan krijgt hij een boete.
Ik vraag me af welke boeteclausule is er,
op het moment dat mijn voertuig van mijn
compagnie niet binnen de redelijk gestelde
termijn klaar is bij een hersteleenheid?
Waarom hebben we geen SLA, een service
level agreement met onze hersteleenheid?

Teamwork, discipline en mentaliteit
‘Het begint met teamwerk en discipline,’ weet
Gert. ‘Van de chauffeur, de gebruiker, tot
en met de sectie logistiek die de meldingen
doet in SAP zijn we ons ervan bewust
dat we defecten snel moeten melden en
verhelpen. We jagen er ook achteraan als
het te lang duurt. Dat heeft effect. En als
laatste, heel belangrijk: gewoon zuinig zijn
op je materiaal. Dat is in mijn optiek een
wezenlijk deel van het militair-zijn. Het is niet
alleen stoere dingen doen als schieten en
over de hindernisbaan stormen, maar ook je
verantwoording nemen als het om materiële
inzetbaarheid gaat. Dat heeft te maken met
discipline en mentaliteit. Ons materieel is
tenslotte noodzakelijk om onze operationele
taken uit te voeren. Als ons schaarse materieel
defect is of staat te wachten op een reparatie
betekent dat in feite dat de hele eenheid niet
inzetbaar is.’

Wat kan de landmacht leren van
het bedrijfsleven?
De logistiek moet beter volgens Gert. ‘Op het
moment dat de auto de garage binnenkomt
moet het personeel klaarstaan en moeten
de onderdelen klaarliggen om versleuteld
te worden. Dat is nu bij defensie niet het
geval. Verder doen wij veel pre-diagnoses.
Als de chauffeur een klacht heeft kijken we
er direct naar en stellen we vast of we het
onderdeel op voorraad hebben, en dan maken
we meteen een afspraak. Verder werken we
in ploegendiensten om de netto-sleuteltijd
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NETWERKEN ONDER DE LOEP

Expertisedomeinen
Sociaal/SCuHA en militair
43

1 CMI CO

De Reservisten Specifieke Deskundigheid (RSD) zijn door 1 Civiel en Militair Interactie
Commando (1 CMI Co) opgedeeld in zes netwerken: Politiek, Militair, Economie/
IDEA, Sociaal/SCuHA, Infrastructuur en Informatie. In deze en de komende November
Romeo’s belichten we iedere keer twee netwerken. In deze editie de netwerken
Sociaal/SCuHA en Militair.

TEKST: MAJ NICO DE BRUIJNE FOTO’S: BEELDBANK 1 CMI Co

Recente inzetvoorbeelden:
•	CIMIC gerelateerde workshops in Irak door
reservisten van SCuHA aan Irakese officieren
en hoge ambtenaren in het kader van de
Capacity Building Mission Iraq (CBMI);
•	Uitzending van twee reservisten naar Mali
(Minusma);
•	Betrokkenheid van de groep dierenartsen
bij de internationale oefening Bison
Drawsko van de 43e Gemechaniseerde
Brigade in Polen. Hier werd advies gegeven
over transporthygiëne van materieel
en personeel (ter voorkoming van
ziekteoverdracht door dieren);
•	Advies aan de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EODD) over kwalificatieprofielen
en het opleidingscurriculum.

Netwerk Sociaal/SCuHA
SCuHA staat voor ‘Social, Cultural and
Humanitarian Affairs’. De verschillende
kennisdomeinen in dit netwerk. De
reservisten zijn experts in hun (civiele) vak
en leveren kennis en ervaring die binnen
Defensie niet of onvoldoende beschikbaar is.
De reservisten worden ingezet in nationale
operaties, oefeningen en internationale
missies en adviseren militaire commandanten
op het gebied van gezondheidszorg (mens en
dier), vluchtelingen, gender, cultuur, cultureel
erfgoed en onderwijs.
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Netwerkvoorzitter luitenant-kolonel
Vincent van Ophem: “De afgelopen
jaren hebben we expertise en advies
geleverd voor de operaties in Irak, Zuid
Soedan, Afghanistan en Mali. Tijdens onze
netwerkoefeningen werken we - in opdracht
van 1 CMI Co - aan onderzoeksopdrachten
en analyses. Eén van onze speerpunten
voor 2018 is het binnenhalen van taal- en
cultuurdeskundigheid voor landen in het
Midden Oosten, Oost Europa en Afrika.”
SCuHA heeft nu 60 reservisten, maar er
is ruimte en noodzaak voor verdieping en
verbreding. Het netwerk zoekt actief nieuwe
reservisten die extra kennis en kunde kunnen
toevoegen aan onze krijgsmacht. Bijvoorbeeld
rond gender-issues, vluchtelingen, ‘Chemical,
Biological, Radiological, Nucleair’ (CBRN)
en veterinaire onderwerpen. De reservisten
dienen allen jaarlijks te voldoen aan de A700norm voor militaire basisvaardigheden en
fysieke en mentale fitheid.

Netwerk Militair
Netwerk Militair telt drie categorieën experts:
Operationeel Analisten, Operationeel
Dagboekschrijvers en tolken. Operationeel
Analisten zijn gekoppeld aan de staven
van 1 (German/Netherlands) Corps, 11
Luchtmobiele Brigade, 13 Lichte Brigade, 43
Gemechaniseerde Brigade en NLMARFOR.
Netwerkvoorzitter luitenant-kolonel
André Morsman: “Netwerk Militair bestaat
uit drie verschillende expertisevelden,
waarbij de operationele inzet, kwaliteit en
klanttevredenheid altijd prioriteit hebben”.
De reservisten ondersteunen en adviseren
eenheidscommandanten bij het plannen en
uitvoeren van een missie, met gebruikmaking
van wetenschappelijke methoden en
technieken. Belangrijk onderdeel hiervan is
het meten van de voortgang en resultaten
van een missie en op basis daarvan conclusies
trekken en aanbevelingen formuleren voor
eventuele bijsturing. Ook zijn berekeningen

Dierenartsen maken deel uit
van het kennisnetwerk.
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dan op uitzendingen alleen. Zo zijn zij ook
betrokken geweest bij de onderzoeken naar
de treinkaping bij De Punt en de MH17-ramp.

te maken van de mogelijke uitkomsten van
gevechtsoperaties. Operationeel Analisten
zijn, onder meer, onderdeel geweest van de
Nederlandse missies in Afghanistan.

De tolken zijn van belang bij de
communicatie tussen militaire
commandanten en burgers, autoriteiten,
bedrijven en andere krijgsmachten in
missiegebieden. Defensie heeft eigen tolken
in dienst in verband met de veiligheid en
het verkrijgen van betrouwbare informatie.
Tolken waren actief in bijvoorbeeld
Afghanistan en Mali. Onlangs is er nog
een tolk ingezet tijdens een oefening van
het Korps Mariniers samen met Franse
commando’s op Martinique. Defensie zoekt
op dit moment tolken Arabisch, Chinees,
Russisch, Engels en Frans. De tolken zijn
aangesteld als militair en voldoen aan alle
gesteld militaire basiseisen.

De Operationeel Dagboekschrijvers waren en
zijn actief in grote(re) missies als Task Force
Uruzgan (TFU), de Police Training Group
(PTG) in Kunduz en MINUSMA in Mali. Vanuit
de staf legt de Dagboekschrijver dagelijks het
operationeel besluitvormingsproces van de
eenheid vast. Het hoofddoel is het mogelijk
maken van reconstructie achteraf. Daarom
is niet alleen van belang te weten wat er zich
afspeelt in het missiegebied, maar ook hoe
overwegingen en analyses hebben geleid
tot besluiten en operaties. Ook worden
in het dagboek relevante gebeurtenissen
vastgelegd, bijvoorbeeld gevechtscontacten.
Dagboekschrijvers worden breder ingezet
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BIJZONDERE UITVOERING TIJDENS NATIONALE TAPTOE

Gezamenlijk optreden
FKNR met harmonieën
krijgsmacht

TEKST: SM BERTRAND VERBEEK FOTO’S: GERARD WOITTIEZ

Na een afwezigheid sinds 2014 was de Fanfare Korps Nationale Reserve dit
jaar weer terug in Ahoy Rotterdam tijdens de Nationale Taptoe 2017. In een
gezamenlijk optreden met de Marinierskapel der Koninklijke Marine, de
Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ en de Kapel van de Koninklijke
Luchtmacht had de FKNR een prominente rol.
Vastberadenheid overwint obstakels
Hierna volgde het muzikale thema INVICTUS,
met, naast de FKNR, de eerder genoemde
orkesten, zanger Humphrey Campbell,
Vocal Group MAZE en het Invictus Team
militaire sporters! Na het “I Am”, het
muzikale thema van de Invictus Games,
lieten gewond geraakte militairen, onder
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FKNR

In dit gezamenlijke optreden van de militaire
muziek uit diverse krijgsmachtonderdelen
bracht de FKNR solistisch een deel van
haar eigen show met de Dr. A. Mathijsen
Mars na het opmarcheren tijdens de
‘Shrewsbury Fair’ Mars. Dr. A. Mathijsen
was de Nederlandse militaire arts die het
gipsverband uitvond.

Met ‘Going Home’ van Mark Knopfler
verlieten de sporters en de orkesten de arena.
Het waren inspirerende optredens voor de
muzikanten van de FKNR. Staande ovaties
tijdens de opkomsten van het Invictus Team,
bezorgden menigeen kippenvel. Bovendien
toonde het gezamenlijke optreden aan hoe
de Natresfanfare een gewaardeerd onderdeel
is binnen de Nederlandse militaire muziek.

de klanken van ‘Kashmir’ van Deep Purple
op indrukwekkende wijze zien waartoe zij
in staat zijn. Hun optreden liet zien hoe zij
vanuit revalidatie, sport, vastberadenheid
en teamwork vele obstakels overwinnen.
Het was bijzonder om te zien hoe deze
sporters elkaar hielpen de hindernissen te
overwinnen. Ook een rolstoel werd hierbij
over de obstakels gebracht.
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INVICTUS staat voor de eigen
onoverwinnelijkheid en is gebaseerd
op het gedicht van W.E Henley. De
Nederalndse vertaling:
Vanuit de nacht die mij bedekt.
Aardedonker van pool tot pool
Dank ik welke god dan ook
Voor mijn onoverwinnelijke ziel.
In de klauwen van omstandigheden
Gaf ik geen krimp, noch schreeuwde ik het uit
Onder geknuppel van het toeval
Is mijn hoofd bloedig, maar niet gebogen.
Voorbij deze plek van toorn en tranen
Duikt slechts de verschrikking op van
schaduw
Maar de dreiging van de jaren
Vindt en zal mij vinden: onbevreesd
Het doet er niet toe hoe smal de poort
Hoe beladen met straf de toekomst ook is
Ik ben de meester over mijn lot
Ik ben de gezagvoerder van mijn ziel.
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ALGEMENE MILITAIRE BASISOPLEIDING RESERVISTEN

Nieuwe lichting reservisten
in snelkookpan
50

RESERVISTEN CLAS

Op de schietbaan Arnhemse Heide hangt een koortsachtige drukte. Één voor een
worden de groepen de schietbaan op gedirigeerd, nog onwennig nemen de schutters
hun schiethouding aan onder het nauwlettende toezicht van de instructeurs. In rap
tempo worden de schietoefeningen afgewerkt. De ARB (AMO Reservisten Basis) voor
een nieuwe lichting reservisten is in volle gang onder leiding van de instructiegroep
School 11 Luchtmobiele Brigade.

TEKST: KAP FRED WARMER FOTO’S: KAP FRED WARMER, SM HEIDIE MULDER

De instructeurs stomen de cursisten
tijdens een intensief traject gedurende
twee weken klaar tot basisopgeleide
militair. De ARB voor reservisten duurt
twee weken. Het is een vol programma,
waarmee de cursisten van ’s morgens vroeg
tot ’s avonds laat actief bezig zijn. Een
opleiding, waarbij de voornaamste militaire
(basis) kennis, houding en vaardigheden
worden bijgebracht en er kennis wordt
gemaakt met het militaire leven. In deze
ARB ligt de nadruk op de lessen Zelf Hulp
Kameraden Hulp (ZHKH) en het opleiden
tot basisschutter. De aspirant militairen
zijn afkomstig uit het Korps Nationale
Reserve, 1 CMI Commando, de FKNR en het
Defensity College.

Gemotiveerde vragenstellers
Volgens sergeant1 Nicky, senior instructeur,
is het ook voor de instructeurs een
bijzondere ervaring: “Omgang met
reservisten vereist een totaal andere
aanpak. We worden op een heel andere
manier uitgedaagd dan tijdens de reguliere
Algemene Militaire Opleiding luchtmobiel
(AMOL). Reservisten stellen veel vragen,
tonen diepgang, willen het ‘waarom’
weten. We krijgen van hen vragen die je
van jonge beroepssoldaten in opleiding
nooit zult krijgen.”
Sgt 1 Nicky vindt de klas van 49 personen
aan de grote kant en vindt twee weken
opleiding aan de korte kant: “Besef dat ik
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luchtmobiel een fysiekere ARB verwacht.“
Soldaat Myra de Vries vult haar aan: “Meer
fysiek had best gemogen en ook een bivak.
Maar gezien de korte opleidingstijd zat dat
er niet in. Het is een geweldige mix van
mensen met super instructeurs. Ik ga via
het Defenisity College bij de Marechaussee
werken aan een project. Misschien kan ik
later nog de aanvullende AMO Plus volgen
die natresmilitairen als vervolg krijgen.”

al twee dagen kwijt ben aan de opkomst
en de afsluiting met certificaatuitreiking.
De instructeurs moeten ze in korte tijd
de theorie en de praktijk bijbrengen van
basisschutter. Dat is de focus van deze
ARB, samen met het beheersen van
militaire EHBO, de ZHKH. Het is in alle
opzichten volwassenen onderwijs in optima
forma. Zeer gemotiveerde deelnemers, die
zelfs tot laat op de avond er alles aan doen
om zich de leerstof eigen te maken.

Soldaat Kevin van der Burgt gaat naar
een natrescompagnie in Amersfoort: “Het
waren lange en leerzame dagen, waarbij
de nadruk lag op het schieten. Jammer dat
we geen groepsopdrachten kregen om in
teamverband te werken. Dat komt voor
mij later wel, want ik ga de militaire kennis

Smaakt naar meer
Soldaat Irm Adriaans komt stralend de
schietbaan af: “Het schieten ging heel goed.
De manier van lesgeven gebeurt in een fijne
relaxte stijl, met een goede vertaling van
de theorie naar de praktijk. Wel had ik bij
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Alle 49 ARB-deelnemers
ontvingen op de laatste dag
hun certificaat. Zij zijn nu
klaar om ingezet te worden
bij eenheden met reservisten
overal in de landmacht.

verder uitdiepen tijdens de
AMO Plus die ik binnenkort ga
volgen. De militaire mindset is
nu overgekomen en het smaakt
naar meer.”
Thuisgevoel krijgsmacht
Soldaat Dimitri Verheul van
20 Natresbataljon ontdekte
kort geleden het reservist zijn
bij de landmacht: “Het is een
geweldige combinatie om een
militair leven te combineren met
studie of werk. Complimenten
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voor de instructeurs van de
luchtmobiele brigade. Ze hebben
ons maatwerk geboden. Een
bijzonder moment deze week
was maandagmorgen. Ik stond
buiten van de koffie te genieten
toen met veel kabaal Chinook
helikopters overvlogen. Op
de achtergrond hoorde ik het
schieten op de schietbaan,
dat gaf mij een goed gevoel.
Ik voelde mij gelijk thuis bij de
krijgsmacht.”

MILITAIR EN POLITIEAGENT

Reservist met
pet en baret
54

400GNK

In het dagelijks leven is Jan Bouw hoofdanalist van het Klinisch
Chemisch Laboratorium in het Sint Jansdal Ziekenhuis Harderwijk.
Maar wekelijks verruilt hij zijn witte laboratoriumjas voor een
uniform. Dat kan een tenue zijn met pet als politievrijwilliger of
met baret als militair reservist bij 400 Geneeskundigbataljon. Jan
legt uit hoe het zit met zijn ‘blauw en groen’.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: KAP FRED WARMER EN ARCHIEF JAN BOUW

Landmacht
In lichting 80-6 kwam ik als dienstplichtige
terecht op de Pontonnierskazerne in
Keizersveer. Van daaruit kreeg ik een
opleiding als chauffeur Daf YA-4440. Hier
meldde ik mij vrijwillig aan voor uitzending
naar Libanon, in de VN vredesmacht
UNIFIL. Na een opleiding in Assen bij het 44
Pantserinfanteriebataljon, volgde uitzending
naar Libanon als chauffeur Nekaf bij de staf
van de Charlie Cie van Dutchbatt. Begin 1982
zwaaide ik af.

(Praktische TeWerkstelling) van militairen
die werken in geneeskundige beroepen bij
400 GNK. Zo kregen we op het laboratorium
ook militaire analisten, die in ons ziekenhuis
ervaring kwamen opdoen. Hierdoor kwam
ik in contact met bureau relatiebeheer van
400 GNK. Er bleek een vacature te zijn voor
hoofdanalist als RSD-er (Reservist Specifieke
Deskundigheid). Na de sollicitatie- en
keuringsprocedure werd ik, na een opleiding
aan de KMA, in 2009 beëdigd als eerste
luitenant.

In 2008 kwam ik opnieuw in aanraking met
de landmacht, omdat het ziekenhuis waar
ik werk een samenwerkingsovereenkomst
aanging met Defensie. Het gaat om de PTW

Mijn werkzaamheden bij 400 GNK bestaan
uit het (mee)draaien bij oefeningen,
waarbij ik dan specifieke aandacht heb
voor de uitvoer van de werkzaamheden
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verdween het Korps Rijkspolitie en werd de
politie gereorganiseerd tot één Politiekorps.
Ik werd toen aangesteld als “vrijwillig
ambtenaar van Politie” in de rang van agent
en vuurwapen dragend.

en de gevolgde procedures bij het
beroepspersoneel die, in mijn geval,
werkzaam zijn in het laboratorium van de
diverse CIE. Dit laboratorium is onderdeel
van het Role-2 hospitaal. Een mobiel
veldhospitaal in POON tenten, compleet
met operatiekamers, recovery, intensive
care, Röntgen, apotheek, huisartsenpost,
mortuarium en verpleegafdelingen.
Daarnaast hebben we ieder jaar, om onze
militaire vaardigheden op peil te houden,
de ‘groene dagen’ en vinden er schietsessies
plaats.

De bevoegdheden van een politievrijwilliger
zijn dezelfde als die van de beroepscollega’s.
Je bent verplicht de integrale
beroepsvaardigheid trainingen (IBT) te
volgen. Als je een onderdeel niet haalt,
vervallen je bevoegdheden en mag je
geen diensten meer draaien. Dag meer
weer als je alsnog een voldoende haalt.
De onderdelen zijn: schietvaardigheid,
geweldsbeheersing en fysieke vaardigheden
(handboeien, wapenstok). De uitvoerende
taken bestaan uit surveilleren en
handhaven. Je wordt geconfronteerd met
de meest uiteenlopende meldingen en bij

Politie
Toen ik mijn opleiding begon in 1990 was
dat nog in de tijd van gemeentepolitie
en het Korps Rijkspolitie. Na mijn
opleiding werd ik aangesteld als “reserve
wachtmeester der Rijkspolitie”. In 1993
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is niet omdat we niet bekwaam zijn, maar
de meldkamer stuurt je dan in principe niet
naar meldingen waar een vervolg aan zit.
Dit omdat we de volgende dag naar onze
reguliere baan gaan en geen tijd hebben
voor administratieve handelingen in de
politie.

handhaven moet je o.a. denken aan gerichte
verkeerscontroles.
De politie verwacht dat je ongeveer 20
diensturen per maand draait, dit is nodig
om voldoende bekwaam en bevoegd te
blijven. Ik werk meestal in de avonden
of weekenden. Het is de bedoeling dat
vrijwilligers boventallig worden ingezet;
als extra handjes en oogjes. In ons district
doen we dienst met twee vrijwilligers
op de auto. We hebben dan een speciaal
roepnummer, zodat de meldkamer weet dat
ze met vrijwilligers te maken hebben. Dat

Politievrijwilliger en reservist bij de
landmacht ben je niet om het geld. Ik vind
het leuk om op deze manier een bijdrage
te kunnen leveren aan onze maatschappij.
Bovendien is het meedraaien ‘in de keuken’
van andere organisaties erg verfrissend.
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ACHTERGROND KORPSTRADITIES

Het ‘Diner de Corps’ voor officieren van het Korps Nationale Reserve is sinds 1985 een
jaarlijks terugkerend fenomeen. De onderofficieren hebben hun editie sinds 1995.
Maar waar komt deze dinertraditie vandaan, wat zijn de historische achtergronden,
hoe zag het er vroeger uit bij de voorgangers van het Korps Nationale Reserve en wat
was de doelstelling?
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Van schuttersmaaltijd
tot korpsdiner

TEKST: KAP FRED WARMER BEELD: ARCHIEF SECTIE COM BUREAU RESERVISTEN CLAS

De eerste vermeldingen van
broederschapsmaaltijden komen voor bij de
schuttersgilden rond 1450. De schuttersgilden
hadden het privilege om op de naamdag
van hun schutspatroon en van de door hem
vereerde heiligen, een feestmaal aan te richten.
Hierbij werden ook vertegenwoordigers uit de
stad en de kerk uitgenodigd. Voorafgaande
aan de maaltijd woonden de schutters een
kerkdienst bij. Strakke reglementering van
deze bijeenkomsten moest voorkomen
dat men elkaar onheus bejegende of zich
onbeschaafd gedroeg. De doelstelling was
immers om ‘Verzoenende en verbroederende
gezamenlijke maaltijden’ te houden. Zij
moesten voor de schutters in lagere rangen als
voorbeeld dienen.

Voor wat, hoort wat
Het schuttersleven was een combinatie
van militaire deugden en gezelligheid. Eens
per jaar kwam men bijeen voor een groot
meerdaags schuttersfeest en daar ging het zo
wild aan toe dat de stadsbestuurders moesten
ingrijpen. De jaarlijkse kapiteinsmaaltijd (duur
twee dagen) werd logischerwijs de ‘vrolijke
maaltijd’ genoemd. De schutters zagen hun
schranspartijen als gezonde compensatie voor
hun militaire en politiële verplichtingen. Zij
waren het die bij nacht en ontij op de stadswal
stonden en bij onlusten konden opdraven.
Daar mocht best een verzetje tegen overstaan.
Na de Tachtigjarige Oorlog raakten de
schutterijen in verval en daarmee ook de
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grote feestmaaltijden. De overgebleven
schutterijen deden het rustiger aan. Het
aantal feesten en maaltijden werd beperkt
tot één saamhorigheidsmaaltijd per jaar.
Op 24 juni 1901 werd besloten tot opheffing
van de schutterijen en trad de Wet op de
Landweer in werking. Bij Koninklijk Besluit
van 9 oktober 1907 werden de schutterijen
opgeheven. Hierna bleven veel officieren,
die moeilijk aan de nieuwe situatie konden
wennen, nog een tijdje rondstappen in hun
fraaie uniformen.

stad. Dit was een doorn in het oog van
plaatselijke autoriteiten en de nieuwe
militaire organisatie, die niets zag in deze
folkloristische gebruiken. Er volgde een
verbod op de uitbundige feestavonden. Bij
het verder structureren van de Vrijwillige
Landstorm bleef behoefte bestaan om
de traditie van een ‘Diner de Corps’ in
stand te houden. Vele Landstormkorpsen
organiseerden regionale Landstormdagen
naar eigen inzicht. Vaak met een knipoog naar
de historie van de voormalige schutterijen

Nieuwe vorm
Toen in 1914 de Vrijwillige Landstorm
werd opgericht traden veel voormalige
schutters toe. Zij brachten daarmee ook de
oude gebruiken mee. Men organiseerde
schietwedstrijden, die werden afgesloten
met een groot diner op kosten van de

In de jaren ‘30 werden filmavonden
georganiseerd met een afsluitend diner of
feest. Een traditie die tot 1940 in ere bleef.
Na de Tweede Wereldoorlog trachtte men
de eeuwenoude traditie van een jaarlijkse
bijeenkomst van officieren tijdens een ‘Diner
de Corps’ nieuw leven in te blazen. Toch
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waren 68 personen aanwezig. Tien jaar
later, op 10 november 1995, vond voor het
eerst een Korpsdiner voor Onderofficieren
plaats. Initiatiefnemer was de toenmalige
korpsadjudant Nico Frerichs.

bleef het een sluimerend bestaan leiden.
Eind jaren ‘70 van de vorige eeuw kwam er
een opleving en begonnen regimenten en
eenheden te beseffen dat een korpsdiner
een belangrijke factor is binnen de tradities
en saamhorigheid van een militaire eenheid.
Bij de Nationale Reserve werden regionaal
wel activiteiten georganiseerd, maar tot
een landelijk ‘Diner de Corps’ is het nooit
gekomen. Daar kwam verandering in
nadat de Nationale Reserve de korpsstatus
verwierf in 1983.

De belangstelling voor de korpsdiners is
de laatste jaren gestaag groeiende. Tijdens
recente edities schuiven gemiddeld 125
officieren en 200 onderofficieren aan
tafel. Naast gezelligheid en saamhorigheid
worden tijdens de diners ook de laatste
ontwikkelingen toegelicht en diverse
mensen in het zonnetje gezet voor
bijzondere prestaties. De burgemeester
hoeft voor orde niet meer in te grijpen zoals
bij de schutterijen. Wanneer iemand al iets
te diep in het glaasje heeft gekeken kan er na
afloop van het koprsdiner worden overnacht
op de legerplaats.

Onderdeel korpstraditie
Op initiatief van de toenmalige
korpscommandant, luitenant-kolonel Nico
van Batenburg, werd op 15 maart 1985
in Schaarsbergen het eerste korpsdiner
voor officieren van het Korps Nationale
Reserve gehouden. Bij deze eerste editie
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KORPSADJUDANT TIJDENS KORPSDINER ONDEROFFICIEREN

“JULLIE GAAN DOOR
WAAR ANDEREN
STOPPEN”
TEKST: SM ROSANNO SAMBAJON FOTO’S: SGT1 MICHEL NAUTA

eenheden zijn ingezet: “De onderofficieren
zijn de uitvoerders, de planners en de
ruggengraat. Zonder jullie geen succes.
Jullie gaan door waar anderen stoppen!
Daarom ben ik zo trots op jullie!”
Generaal-majoor Kees Matthijssen,
plaatsvervangend commandant
landstrijdkrachten en inspecteur van het
reservepersoneel KL, stipte in zijn speech
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Het jaarlijkse onderofficierendiner
Korps Nationale Reserve vond plaats
op 17 november op de Generaal
Winkelmankazerne in De Harskamp. Een
belangrijk doel is om de hechte band
tussen onderofficieren in het korps verder
te versterken. Korpsadjudant Frans van
de Grift blikte in zijn speech kort terug
op het afgelopen jaar en stipte de vele
inzetten en oefeningen aan waar de

Korpsadjudant Frans van
de Grift en sergeant Jaco
Postuma.

de ontwikkelingen binnen de
Koninklijke Landmacht aan. De
situatie is aanzienlijk verbeterd
sinds het korpsdiner vorig jaar
en de blik is positief gericht op
de toekomst.
Korpsjongste 2018:
sgt Jaco Postuma
Korpscommandant Hans
Berding sprak de aanwezigen
toe en installeerde de nieuwe
korpsjongste onderofficier:
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sergeant Jaco Postuma van
10 Natresbataljon. De jongste
sergeant gaat het komende jaar
een aantal activiteiten bijwonen
met de korpsadjudant om een
breder beeld te krijgen van
het Korps Nationale Reserve.
Tijdens de herdenking van
‘Fallen Comrades’ werd een
moment van stilte in acht
genomen als eerbetoon aan de
ontvallen kameraden en hen te
herdenken.

Flitsen
Uitreikingen bij 1 CMI Co

Erewacht Pools
Ereveld Breda

Het ‘thuishonk’ van 1 CMI Commando, de
Frank van Bijnen Kazerne in Apeldoorn, was
op 6 december het decor van bijzondere
activiteiten. Op het programma stonden de
introductieochtend voor nieuwe reservisten,
de uitreiking van de officierskruizen
(‘Jeneverkruizen’), trouwe dienst medailles, een
Landmachtmedaille en bevorderingen. Tevens
werd de zogenaamde ‘monthly’ gehouden,
waarin de staf een presentatie gaf over de
voortgang van diverse projecten in 1 CMI Co.

Op het Poolse ereveld Ettensebaan in Breda is de
jaarlijkse dodenherdenking gehouden. De
plechtigheid werd op 29 oktober ondersteund
door een erewacht van de Bravo Compagnie
van 30 Natresbataljon o.l.v. sergeant-majoor
Van Dongen. Ook was er een erewacht aanwezig
van de 10e Cavalerie Pantserbrigade uit Polen.
De ceremonie vindt plaats op de grootste
begraafplaats van Poolse militairen die tijdens
de bevrijding van Nederland in de Tweede
Wereldoorlog zijn gesneuveld.

Zilveren Legpenning
Rob Cohen

Luitenant-kolonel (b.d.) Rob Cohen ontving op
30 november de zilveren legpenning uit handen
van korpscommandant lkol Hans Berding.
Cohen ontving de penning aan het einde van
de bestuursvergadering, waarin hij zijn functie
neerlegde als vicevoorzitter van de Historische
Collectie Korps Nationale Reserve (HC-KNR). Rob
heeft zich jarenlang verdienstelijk gemaakt voor de
collectie en vond de recente verhuizing naar een
groter gebouw op De Harskamp een mooie mijlpaal
om te stoppen. De inscriptie op de legpenning luidt:
“Voor uw tomeloze inzet voor ons Korps tijdens en
na uw actieve dienstperiode”.
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Schietopleiding
Sudentenweerbaarheid

November Romeo
vormgever Marvin Schaap

SIM-KKW, aandrukplunjer, SRAA en
afsluiterstoppal. De woordenschat werd verrijkt
en er ging een nieuwe wereld open voor leden
van de Studentenweerbaarheid WSS Transvaal uit
Wageningen. Het afgelopen halfjaar werden zij
door instructeurs van Charlie 2, aangevuld vanuit
de Charlie-Compagnie van 10 Natresbataljon,
opgeleid tot basisschutter. Uit de 20 opgeleide
schutters volgt ook een selectie voor deelname
aan de schietwedstrijd ‘Prins Bernhard Trofee’.
Prins Bernhard was beschermheer van de
Nederlandse studentenweerbaarheden, die
voor het eerst gestalte kregen in de 17e eeuw.
De studentenweerbaarheden hebben altijd een
band gehad met Defensie. De leergierigheid en
inzet van de studenten en het enthousiasme van
de instructeurs zorgden ook nu voor een goed
verloop van de schietopleiding.

Eén van de kenmerken van een reservist is
het meebrengen van civiele expertise uit het
dagelijks leven. Bijna alle beroepen zijn te vinden
onder deze part-time militairen in de landmacht.
Soldaat1 Marvin Schaap van de Fanfare Korps
Nationale Reserve is een mooi voorbeeld. Hij
werkt als vormgever bij een grafisch bedrijf en
is helemaal thuis in professioneel designwerk.
Marvin toonde zich bereid om mee te werken
aan November Romeo. Hij is de vormgever van
ons reservistenmagazine.

Sjaak Vinke nieuwe vicevoorzitter HC-KNR

Per 1 december 2017 is eerste luitenant (b.d.)
Sjaak Vinke de nieuwe vicevoorzitter van de
Historische Collectie Korps Nationale Reserve
(HC-KNR) in De Harskamp. Hij volgt lkol Rob
Cohen op. Omdat Sjaak Vinke de secretaris was,
kwam deze functie vacant. Korporaal1 (b.d.) Bert
Corton is daarom op 1 december aangetreden
als nieuwe secretaris.
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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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In november 2017 rondde een nieuwe lichting
reserveofficieren de initiële opleiding af aan de KMA.

Redactie adviseur
Sm (b.d.) drs. Erik Dirksen

FOTO: KAP FRED WARMER

Redactieadres
Bureau Reservisten Commando
Landstrijdkrachten
Kabinet CLAS
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
E-mail: rj.witsen@mindef.nl

Eindredactie
Bureau Reservisten CLAS
Communicatiegroep Bureau Reservisten CLAS
Kap Fred Warmer (hoofd)
Elnt Robert Witsen (plv hoofd en magazine)
Sm Rosanno Sambajon (digitale media)
Sgt1 Michel Nauta (fotobeheer)
Sgt Paul Edenburg (digitale technieken)
Vormgeving
Sld1 Marvin Schaap (Fanfare Korps Nationale Reserve)
43 Mechbrig - 10 Natresbataljon
Stafdetachement Sectie AZ
11 LMB - 20 Natresbataljon
Stafdetachement Sectie AZ
13 Lichte Brigade - 30 Natresbatalaljon
Stafdetachement Sectie AZ
Nationale Inzet (gevechtsbrigades)
Maj Leo Harskamp
1 CMI Commando
Maj Nico de Bruijne
RSD 400 GNK
Frank Kroon
OOCL – Fanfare Korps Nationale Reserve
Sm Bertrand Verbeek
Cavalerie Ere-Escorte
Ritm Haike Blaauw

69

70

