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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:
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:
intranet.mindef.nl/kl/staf_clas/organisatie/
eenheden_directies/kabinet/Landingspagina_
Reservisten_KL/index.aspx

Centrale portal intranet
CLAS over reservisten

Cover
Bewaken en beveiligen in Jordanië. Militairen van 10 Natresbataljon gingen
mee voor de afbouw van de luchtmachtmissie.
FOTO: SM HILLE HILLINGA
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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

FLITSEND VAN START
Beste lezers,

Dat het Korps Nationale Reserve erbij is als er ‘iets
serieus’ in Nederland gebeurt, bleek deze winter.
10 Natresbataljon ging samen met de brigade
met spoed aan de slag om de enorme vervuiling
op de Waddenstranden te lijf gaan, nadat een
containerschip een groot deel van haar lading in
een storm was kwijtgeraakt. Dit soort inzetten,
onderstreept onze maatschappelijke relevantie
en betrokkenheid. Samen met de internationale
inzetten alle reden om je trots te voelen als
reservist.

Het nieuwe jaar is flitsend van start gegaan.
Op alle fronten eigenlijk. Zo kwam in maart de
samengestelde eenheid van 10 Natresbataljon
terug uit Jordanië. De manschappen waren daar
verantwoordelijk voor de beveiliging van de
afbouw (re-deployment) van de Nederlandse
luchtmacht-eenheid na beëindiging van hun
missie in het Midden-Oosten. Het was voor
het eerst dat een reservisteneenheid voor
zo’n internationale taak werd geoormerkt.
Het is maar één van de onderwerpen die
in deze nieuwe November Romeo, het
reservistenmagazine van de landmacht, de
revue passeert.

Overigens is er in de landmacht steeds meer vraag
naar extra capaciteit of specifieke kennis van
reservisten. Dit gebeurt met een tijdelijke contract
via een Individuele Inzet Reservisten (IIR). De
sterke groei hiervan is terug te lezen in het artikel
Feiten en Cijfers 2018. Maar ik kan verzekeren dat
2019 nog omvangrijker zal zijn. Dit is de reden om
met de nieuwe matchingtool voor reservisten van
start te gaan. Velen hebben zich al aangemeld en
hun gegevens ingebracht in het nieuwe systeem.

Interessant is het interview met enkele
onderofficieren van 20 Natresbataljon die in
Irak op uitzending gingen. Dit bataljon leverde
bovendien een groep manschappen voor de
periodieke rotatie in de ‘West’. Nederland is
verantwoordelijk voor de bescherming van
de Caraïbische eilanden en van oudsher zijn
er militairen aanwezig. Tegenwoordig is bij
rotatie een compagnie in de West gelegerd. Bij
wijze van proef is nu ook een groep reservisten
toegevoegd aan deze beroepscompagnie.
Opnieuw een primeur in het reservistendomein.
De eerste groep is terug en er gaat een
volgende. Mogelijk dat natresmilitairen een
vast onderdeel gaan vormen in onze militaire
aanwezigheid in de West.

Ook als je niet direct van plan bent om een IIR
te doen, verzoek ik allen om je aan te melden
binnen de matchingtool. Op die manier krijgt de
landmacht echt inzicht in onze civiele kennis en
capaciteiten. Dat gaat win-win voor iedereen
opleveren.
Kolonel Fulco H. Stallmann
Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel
Koninklijke Landmacht
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UNIEKE OPLOSSING BINNEN KMS

NIEUW TEAM ARB-INSTRUCTEURS
VERGROOT OPLEIDINGSCAPACITEIT

4

OPLEIDINGEN

Elke nieuwe militair dient de ARB (Algemene militaire opleiding Reservisten
Basis) te volgen. Door verschillende omstandigheden is de vraag naar
opleidingsplaatsen groter dan normaal, terwijl de capaciteit aan de KMS
gelijk bleef. Om de situatie te verbeteren is een nieuw team ARB-instructeurs
toegevoegd aan de KMS dat volledig bestaat uit reservisten. Zij geven de
komende tijd de doorstroming een impuls.

KMS ARB leren schieten
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Voorheen stond de ARB bekend onder de naam
AMO (Algemene Militaire Opleiding). Tijdens de
tweeweken durende ARB wordt de nieuwkomer
bij de landmacht opgeleid in de meest elementaire
militaire vaardigheden, waaronder schieten met de
Colt C7. Deze opleiding valt onder auspiciën van de
KMS (Koninklijke Militaire School) en werd tot dit
jaar uitsluitend verzorgd door beroepsinstructeurs.

gaan over oplossingen. De KMS reageerde
enthousiast en stond open om mee te denken.
Diverse scenario’s passeerden de revue,
waaronder meer beroepskader aantrekken of
een combinatie met reservisten instructeurs.
Na wikken en wegen bleek een haalbare
oplossing het opbouwen van nieuwe, extra,
ARB-capaciteit met een team van reservisteninstructeurs. Dit team zou worden begeleid
door beroepsinstructeurs en als ARB-team
opgenomen worden in de KMS-organisatie.

Kapitein Kim Blok van het Bureau Reservisten CLAS
in Utrecht: “Voor 2019 en 2020 is de vraag naar
ARB-opleidingscapaciteit groter dan gebruikelijk.
Dat had niets met de KMS te maken, maar het
betekent wel dat wij naast de reguliere instroom
ook een achterstand dienden weg te werken. Niets
doen zou resulteren in vele jaren achterstanden,
waardoor de eenheden onterecht lang met open
functies blijven zitten.”

Via IIR (Individuele Inzet Reservisten) werd
eind 2018 een uitvraag uitgezet. Kim: “Er waren
voldoende reacties en er zijn acht instructeurs
aangesteld, die afkomstig zijn uit diverse
eenheden van reservisten. Zij zijn de eerste
maanden van dit jaar opgeleid aan de KMS
om te leren zelfstandig ARB’s te draaien. Deze
vorming kregen zij bij het Scholingsbataljon
Zuid. Tijdens een eerste ARB waren de
reservisten ‘schaduw-instructeurs’, ze keken

Instructeurs trainen instructeurs
Deze situatie was aanleiding voor het Bureau
Reservisten CLAS en de KMS om in gesprek te
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KMS ARB reservist instructeurs

mee hoe de KMS de opleiding organiseert en
uitvoert. Bij de tweede ARB waren de rollen
omgedraaid en waren de beroeps ‘schaduwinstructeurs’ om te kijken hoe de nieuwe
reservisten-instructeurs deze hoofdrol oppakten
in de praktijk.

leidinggevend korporaals of sergeants die
willen doorgroeien. Zij gaan bij de KMS het
instructeurskroontje halen. We kweken
deze extra aanwas doelbewust, omdat
instructeurscapaciteit schaars is. Gezien de
positieve ontwikkelingen bij de landmacht zal de
vraag naar instructeurs groot zal blijven. De IIR
voor deze twee nieuwe instructeur-functies staat
nu open op ikbenreservist.”

Team zoekt nog versterking!
Alle acht kandidaten rondden hun vorming
aan de KMS met succes af. In maart gaven zij
hun eerste zelfstandige ARB uit een serie van
negen dit jaar bij de School Luchtmobiel en
waarschijnlijk 11 ARB’s in 2020. Dit betekent
dat het team vrijwel maandelijks een ARB
draait van twee weken. Met voorbereidingsen afrondingswerkzaamheden is dat een
voltijds-job. De acht instructeurs hebben een IIR
van 32 uur en zijn gedurende twee jaar feitelijk
‘beroepsinstructeur’.
Kim: “We zoeken nog versterking van
het ARB-team met twee nog op te leiden
instructeurs. Daarbij wordt gedacht aan
6

IKBENRESERVIST.NL IS LIVE

ZET JE KENNIS EN VAARDIGHEDEN
IN DE NIEUWE MATCHINGTOOL!

7

IIR

Begin dit jaar ontvingen alle landmacht-reservisten op het huisadres een brief over
de nieuwe website met matchingtool. Met daarin het verzoek om zich aan te melden
en kennis en ervaring uit de civiele omgeving in te vullen. Dit is een belangrijke fase
in de verdere ontwikkeling van de Individuele Inzet Reservisten (IIR). Een flink aantal
reservisten heeft zich al geregistreerd. Wie dat nog niet heeft gedaan: vul je gegevens
wel in, ook als je op dit moment niet beschikbaar bent voor een IIR. Bovendien is
de kans groot dat steunverlening in de natresbataljons uitgezet gaan worden via dit
platform. Een pilot hiermee is in voorbereiding.

website: inbenreservist.nl

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: SM MICHEL BUSCH

De militaire stoel van de reservist geeft een
beperkt beeld van iemands kunnen. De
landmacht wil kunnen zien of iemand andere
talen spreekt, welke opleidingen (anders dan
Defensie) zijn gevolgd of dat er ervaring is
opgedaan in vakgebieden of branches. Het
doel is om een goed beeld te krijgen over alles
wat reservisten met elkaar in huis hebben.
Het gaat erom dat alle competenties in de
database komen. Die database draait in een
omgeving die door Defensie is goedgekeurd.
Het is goed om te weten dat communicatie via
ikbenreservist.nl naar privé-mailadressen geen
privacygevoelige informatie bevat.

Mulan-intranet van Defensie. Hoewel alle
reservisten een @mindef-mailadres hebben,
maakt lang niet iedereen daarvan gebruik.
Vooral binnen de natresbataljons zijn er diverse
militairen die dit niet doen.
Coördinator IIR kapitein Margreet Dierckx:
“Wie een Telestick heeft, logt gewoon thuis
in op Mulan en doorloopt éénmalig het
autorisatieproces. In andere gevallen dient
deze eerste stap op een computer op de
kazerne te worden genomen. Natresmilitairen
die niet met hun Telestick werken kunnen dat
bijvoorbeeld doen op een pelotonsavond.
Als je alle berichten op je privé-emailadres
wilt ontvangen dan kan dat: alleen even het
emailadres aanpassen in de matchingstool.”

Doorloop de eerste stap
Met de nieuwe, besloten, website
ikbenreservist.nl is het mogelijk om via internet
in te loggen. Het is een platform om uitvragen
en kandidaten aan elkaar te koppelen. Een
groot voordeel is dat de gebruiker alleen
de eerste keer hoeft in te loggen via het

Straks ook voor steunverleningen
en uitzendingen
Het is de bedoeling om ikbenreservist.nl ook
te gaan gebruiken voor het uitzetten van
8

aanvragen voor steunverleningen. De planners
bij de natresbataljons of andere eenheden
kunnen hiermee snel en overzichtelijk
personeel uitvragen en inroosteren voor een
inzet. Voorbeelden zijn ondersteuning van
militaire oefeningen, Prinsjesdag en andere
inzetmomenten. Binnenkort start er een
pilot voor het organiseren van uitvragen
voor steunverleningen via ikbenreservist.nl.
Tevens wordt gekeken of voor de uitvraag
van uitzendingen onder reservisten de
matchingtool ook is in te zetten.

Wat moet je doen?
Aanmelden bij de website ‘ikbenreservist’ is
eenvoudig. Log voor de eerste keer in met
je militaire@mindef-mailadres en klik op
‘wachtwoord vergeten’. Je ontvangt dan een
mail met wachtwoord in je Mindef-mailbox.
Dit is eenmalig, want je kunt je privémailadres in het systeem zetten, zodat je
daarop in het vervolg de berichten ontvangt.
Vul in je profiel de ontbrekende gegevens
aan (de meeste militaire kenmerken staan
er al in, het gaat vooral om de kennis
en expertise van buiten Defensie). Hoe

Margreet geeft een tip: “Als je in het Mulanintranet bent, kijk dan ook eens naar je
gegevens in Peoplesoft, het Defensiepersoneelssysteem. We stuurden de brief naar
de huisadressen, maar kregen enveloppen
retour, omdat het adres niet meer klopt.
Iedere militair is verantwoordelijk voor het
actueel houden van zijn persoonlijke gegevens.
Peoplesoft op orde hebben is in je eigen
belang, want je kunt daar ook contactpersonen
in het thuisfront aangeven in geval van
noodgevallen.”

completer het profiel, des te beter is een
reservist te koppelen aan vacature-kansen
die bij hem of haar passen. Wie zijn Mulanaccount niet meer weet, kan deze bij de eigen
eenheid opvragen.

Individuele Inzet Reservisten
Een Individuele Inzet Reservisten (IIR)
betreft een tijdelijke inzet naast zijn of
haar reguliere reservistenplaatsing bij de
landmacht. Voor een IIR-plaatsing dient de
reservist toestemming te hebben van zijn

Het is in het belang van elke reservist om
het profiel op ikbenreservist in te vullen en
een voorkeur-mailadres aan te geven. Is de
brief wel ontvangen, maar nog geen actie
ondernomen? Doe dat wel. Wie meer wil
weten of nog vragen heeft kan hier terecht:
ikbenreservist@mindef.nl

commandant. Soms gaat het om opvulling
van de stoel van een beroepsmilitair,
maar het kan ook gaan om projecten die
tijdelijk extra ondersteuning vragen. Alle
aanvragen voor een IIR bij de landmacht
lopen via het Bureau Reservisten CLAS op de
Kromhoutkazerne in Utrecht. De richtlijnen
voor IIR worden nader vastgelegd in een nota
van de plv-commandant landstrijdkrachten.
Deze nota komt binnenkort uit en gaat naar
alle commandanten in de functionele lijn.
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MEEDRAAIEN IN MISSIE CMBI XI

RESERVIST ONDEROFFICIEREN
OP UITZENDING NAAR NOORD-IRAK

10

NATRES

De internationale missies van het Ministerie van Defensie worden uitgezet over
de diverse krijgsmachtonderdelen. 11 Luchtmobiele Brigade is de laatste tijd in de
landmacht verantwoordelijk voor de uitvoering van de missies in Mali en Irak. Elke
missie draait op een rotatiebasis van een aantal maanden. Voor rotatie XI van de
Capacity Building Mission Iraq (CBMI) in de zomer van 2018 liep de brigade tegen
een vullingsprobleem aan. 20 Natresbataljon bood uitkomst.

Het team van
20 Natresbataljon in Irak.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: SM MICHEL BUSCH

Majoor Herman Vaalburg, plaatsvervangend
commandant van 20 Natresbataljon, was al
commandant van CBMI XI en had als taak
alle functies gevuld te krijgen met collegaberoepsmilitairen. Hij zegt: “Het werd duidelijk
dat een aantal functies open bleef. Dit had
te maken met de organisatiestructuur van
een uitzending. In de kern zitten daar steeds
dezelfde functies bij en het gaat vaak om
senior onderofficieren met specifieke- of
stafervaring. Die capaciteiten zijn schaars
en doordat de brigade al diverse rotaties
had gedraaid, gelijktijdig in Mali en Irak,
waren collega’s al vaker in korte tijd op
uitzending geweest. In het Natresbataljon
heb ik prima ervaringen opgedaan met onze
reservist-onderofficieren. Ik ben naar de
brigadecommandant gestapt met een voorstel
om onder hen te werven. Zijn reactie was
positief en zo kwam de uitvraag tot stand voor
deelname van reservisten aan CMBI XI.”

Ruimte in agenda vinden
De uitvraag betrof twee functies voor de periode
mei t/m september 2018: een compagnies
sergeant-majoor (CSM) en een Tactical
Operations Cell (TOC)-manager. Als CSM werd
sergeant-majoor Gerard Welling van de Foxtrot
Compagnie bereid gevonden om ruim vier
maanden op uitzending te gaan. De TOC-functie
werd gesplitst in een tweemaandelijkse aflossing
tussen sergeant-majoor Willem Franken
(Delta Cie) en adjudant Danny Pos van het
stafdetachement 20 Natresbataljon.
Hoe vonden deze drie reservisten voldoende tijd
vonden om de missie-voorbereidingen te draaien
en de uitzending zelf? Gerard was ‘in between
jobs’ en gebruikte dit unieke tussenmoment.
Danny was net als 54-jarige met prepensioen
gegaan en Willem wist een sabbatical te regelen
bij zijn werkgever. Die ruimte in de agenda was
geen overbodige luxe zegt Willem: “Het vergt
tijd en inspanning om alle zaken voor vertrek te
11

TOCC

regelen. In tegenstelling tot beroepscollega’s is
voor het op uitzending gaan van reservisten niet
alles standaard geregeld. Denk aan vaccinatie,
diplomatiek paspoort, visum bij de ambassade
en de militaire basisvaardigheden, waaronder
het schieten met de Glock. Dat wapen is niet
standaard bij de Natres.”

Het grootste deel van de deelnemers aan CBMI
XI zijn instructeurs die opleidingen verzorgen op
Irakese militaire bases in de buurt. Ook zijn er
functionarissen die Camp Stephan verlaten voor
‘boodschappen’ of overleg bij andere eenheden.
Wie de poort verlaat maakt een Trip-Ticket aan bij
de TOC-manager. Hierop staat wat het reisdoel is,
wat de tijdsduur is en hoe de persoon bereikbaar
is. Bovendien krijgt iedereen een GPS-tracker
mee, zodat de TOC-manager de bewegingen
buiten de poort continue kan volgen. Dankzij dit
protocol kan de commandant in geval van een
calamiteit meteen zien waar iedereen is.

Camp Stehpan bij Erbil
In mei ging CBMI XI van start. Danny: “Onze
basis was Camp Stephan gelegen aan het
vliegveld van de stad Erbil in Noord-Irak. Het ligt
in Koerdisch-gebied met een autonome-bestuur
binnen Irak. Erbil is een plaats van meer dan
één miljoen inwoners. Dat is groter dan welke
stad ook in Nederland. Maar je bent niet op
een vakantiereis en leeft op een militaire basis.
Je bent buiten de poort niet vrij in beweging,
dus even naar een restaurant gaan in Erbil
bijvoorbeeld is er niet bij.
Als je buiten het kamp komt, is dat omdat je
meegaat met een missie-gebonden activiteit.”

Groeien als militair
Sloot de bestaande militaire kennis en ervaring
bij het Korps Nationale Reserve wel aan op de
taak die in Irak wachtte? Danny: “Jazeker. Er is
geen dag geweest dat ik het gevoel had dat ik niet
kon meekomen met de militaire werkzaamheden
ter plaatse. Bovendien vorm je een team waarin
niemand het verschil ervaart tussen beroeps
12

Na terugkomst in Nederland ontvingen de vier mannen
van 20 Natresbataljon hun CBMI-herinneringsmedaille uit
handen van brigadegeneraal Nico Tak, Directeur Training en
Operaties van Staf CLAS.

en reservist. Je begint al aan teamvorming in
het opwerktraject en tijdens de missie ben je
in het kamp op elkaar aangewezen. De binding
komt vlot tot stand. Er ontstaan ook al snel
vriendschappen.”

kunt”, zegt Willem. Gerard: “ Met voorbereiding
erbij was ik ruim een half jaar feitelijk
beroepsmilitair. Je leert in zo’n intensieve
periode veel bij, het maakt je een volwassener
militair. Daarvan profiteert het natresbataljon
naderhand ook.”

Majoor Vaalburg beaamt het: “De
opleidingsstructuur binnen de natresbataljons
sluit prima aan op hetgeen gebruikelijk is in de
Koninklijke Landmacht. Daarnaast worden in
de voorbereiding eventuele hiaten in kennis
bijgespijkerd. In de vier maanden dat ik
commandant was van de National Training Unit in
Erbil heb ik de CSM en de TOC-managers geweldig
zien functioneren. De geluiden die klonken over
hen van beroepscollega’s bevestigden dat ook.”

Trainingsrol in Irak
Nederland draagt bij in de internationale strijd
tegen terreurorganisatie ISIS. Naast politieke
en humanitaire steun, gebeurt dat ook
militair. Ook neemt Nederland deel aan een
NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Dit
gebeurt is samenwerking met andere militaire
partnerlanden.
Om ISIS op de grond te bevechten, trainen
Nederlandse militairen Iraakse strijdkrachten.

Terugkijkend, zou je een internationale uitzending
aanbevelen aan collega reservisten? “Absoluut.
Ik vond het geweldig om collega’s te zien groeien
als mens. Dat is voor de persoon mooi, maar ook
voor Defensie. Pak zo’n uitzendervaring als je

Ze leren onder meer schietvaardigheid,
tactisch optreden, militaire EHBO en het
opsporen en onschadelijk maken van
bermbommen.
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10 NATRESBATALJON IN JORDANIË

BEWAKEN VAN INTERNATIONALE
LUCHTMACHTMISSIE
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INZET

In Nederland uithelpen als de nood aan de man is, vergt motivatie, flexibiliteit
en loyaliteit. Maar huis en haard achterlaten omdat de krijgsmacht je vraagt
luchtmacht-assets te beveiligen tijdens de redeployment van de F-16-missie, valt
meteen in een compleet andere categorie. Eentje die de samengestelde eenheid
van 10 Natresbataljon in Jordanië goed bevalt. Dag en nacht waakt deze sterke arm
van de redeployment over de veiligheid van mensen en middelen.

Naast het uitvoeren van de
dagelijkse werkzaamheden
trainen de uitgezonden
militairen, zodat de skills & drills
nog beter worden.

TEKST: KAP JAAP WOLTING FOTO’S: SM HILLE HILLINGA

Het maakt niet uit welk Nederlands terrein op de
Jordaanse vliegbasis je op wilt: bij elke wachtpost
kom je gewapende reservisten tegen. Niet
geautoriseerd om door te mogen rijden of niet
in staat de juiste pas te laten zien? Je kunt hoog
en laag springen, het terrein kom je niet op. Het
is bij uitstek een taak die de Natres ligt, want in
Nederland is dit voor hen business as usual.

er valt meer op te schalen in de geweldsspiraal.
De Natres zou er echt veel aan hebben om
in Nederland eens bij de OGRV in de keuken
te kijken. We kunnen op die manier snel veel
progressie boeken.”
Ploegensysteem
Naast het bemannen van de wachtposten heeft
de FP een Quick Reaction Force (QRF) en rijden de
reservisten voortdurend patrouilles. 8 uur wacht,
8 uur rust, 8 uur QRF. Een schema dat afwijkt van
de normale dagindeling van een student crisis- en
securitymanagement. Soldaat-1 Sjoerd, die het
geluk had dat hij het schrijven van z’n scriptie
voor zich uit kon schuiven: “Aan het begin moest
ik ontdekken hoe alles hier werkt maar inmiddels
zit ik echt lekker in het ritme. Dat ik door mijn
uitzending studievertraging oploop, heb ik er
graag voor over. Ik was blij dat ik werd uitgekozen
om mee te gaan naar Jordanië, al heb ik geen idee
op basis waarvan die keuzes zijn gemaakt. Wat
me wel opvalt is dat het een relatief jonge club is.”

Nieuwe uitrusting
Dat geldt overigens niet voor alle factoren
waarmee de Force Protection (FP) in Jordanië
wordt geconfronteerd. Neem het gebruik
van wapenstok en handboeien. Beide
zitten standaard in het assortiment van de
Object Grondverdediging (OGRV) van de
luchtmacht, de mannen en vrouwen die al jaren
luchtmachtmissies beveiligen. De reservisten
werken er echter voor het eerst mee en dat
vereist training. In het Midden-Oosten kregen
ze dus tips & tricks hoe om te gaan met die
uitrustingsstukken. Sergeant Arend: “Super, want
15

De soldaat Sjoerd in Jordanië.

ze een wilde hond probeerden om te leggen. Als
ze die lange loop toevallig bijgedraaid hadden
naar mijn personeel had je in een split second een
spannende situatie gehad. Onvoorstelbaar dat ik
dus niet tijdig een melding krijg dat ze daar een
beest gaan neerschieten. Daarnaast is misschien
wel het grootste gevaar dat er al heel lang geen
gevaar meer is geweest, en dat dit een mindset
wordt van het personeel dat hiernaartoe komt.
Als FP zit je anders in de wedstrijd. Onze spullen
liggen altijd netjes klaar zodat we ze meteen
kunnen grijpen om het gevecht aan te gaan.”

Naast het uitvoeren van de
dagelijkse werkzaamheden
trainen de uitgezonden
militairen, zodat de skills & drills
nog beter worden.

Natres onder luchtmachtvleugels
Tweede luitenant Debbie is commandant FP. Op
vliegbasis Leeuwarden is ze vluchtcommandant
(vergelijkbaar met een pelotonscommandant
bij de landmacht) van de OGRV (Object
Grondverdediging). Tijdens haar eerste uitzending
heeft ze de leiding over de mannen en vrouwen
van de Natres. “Al is de dreiging niet hoog, FP
denkt altijd in ‘what if?’ scenario’s”, vertelt ze op
weg naar het terrein waar Nederlandse bommen
klaarliggen voor luchttransport naar Nederland.
Ze moet even iets doorspreken met de mannen
die op wacht zitten.

Coalitie vliegt onverminderd door
Soldaat-1 Guido is net als Sjoerd voor het eerst
op uitzending. Nadat hij koffie zet om de nacht
door te komen – het is 02.38 AM – neemt hij in
z’n wachtpost de tijd voor een praatje. “Het is
vannacht rustig, los van de gevechtsvliegtuigen
die hier 24/7 vliegen natuurlijk. De enige keer dat
ik tijdens deze shift de slagboom heb geopend,
was voor de collega’s die patrouille rijden. Hoe
dan ook, het is hier nog steeds serious business,
zeker als je ziet welke missies de coalitie nog
steeds uitvoert. Het is dan ook het complete
plaatje dat deze uitzending het meest uitdagend
maakt. Je werkt toch in het Midden-Oosten op
een vliegbasis waar nog steeds heel veel gebeurt.”
Met dank aan ‘Landmacht’,
magazine van de Koninklijke Landmacht

“Continu ben je bezig met risicomanagement,
en een ongeluk zit in een klein hoekje. Ik geef
je een simpel voorbeeld. De reservisten die de
MOAT (het terrein waar luchtmachters tijdens
de F-16-missie de bommen assembleerden)
bewaken, werden gisteren ineens opgeschrikt
door schoten, klein kaliber. Verderop stonden 2
mannen in burgerkleding met een rifle. Bleek dat
16

“WAT EEN DANKBAAR WERK!”

NATRESMILITAREN BIJ OPRUIMEN
STRANDEN SCHIERMONNIKOOG

17

10 NATRESBATALJON

Tijdens zwaar weer begin januari verloor een containerschip voor de Nederlande
kust 345 containers. Eenheden van 43 Gemechaniseerde Brigade schoten het
waddeneiland Schiermonnikoog op vrijdag 4 januari 2019 te hulp. Zij werkten
drie dagen keihard om de troep uit de overboord geslagen containers van het
strand te verwijderen.

Militairen van 10 Natresbataljon
steken de handen uit de mouwen
om het strand schoon te krijgen.

TEKST: SM HEIDIE MULDER FOTO’S: MEDIACENTRUM DEFENSIE

Korporaal 1 Harm van 10 Natresbataljon liep
met zijn gezin in attractiepark Slagharen toen
hij de oproep kreeg om zich diezelfde avond
te melden. Die nacht brengen de opgeroepen
militairen door op de Willem Lodewijk van
Nassaukazerne bij Lauwersoog. Reveille om
04:00 uur en vrijdag met de 06:30 uur boot naar
Schiermonnikoog inclusief de voertuigen.

aan. Ieder bataljon levert 35 man/vrouw maar
ook Amaroks en viertonners worden ingezet.
De kou viel door het harde werken wel mee. De
collega’s sliepen op een kampeerboerderij.
Lof van burgemeester
Soldaat 1 Mirande is ook aanwezig om de
handen uit de mouwen te steken. Eigenlijk had
ze een familieweekend, maar dat heeft ze direct
afgezegd toen ze werd gebeld: “We hebben
vannacht maar een paar uurtjes geslapen, maar
ik ben heel blij dat ik m’n steentje kan bijdragen.
Toen ik het strand opliep schrok ik me kapot. Ik
wil niets liever dan hier zijn om te helpen.”

Saamhorigheid
“We hebben in 3 dagen 220 ton over 8 km
opgeruimd!” Vertelt Harm over zijn inzet op het
strand van Schiermonnikoog. “Wat een dankbaar
werk! Het ging om de meest uiteenlopende
goederen: van speelgoed tot verfrollen en van
sierraden tot krukjes en schoenen. Ook op deze
manier beschermen we wat ons dierbaar is.”

Burgemeester Ineke van Gent: “Ik ben heel erg
blij om al die militairen hier te zien. Na elke
wisseling tussen eb en vloed liggen de stranden
weer vol met nieuwe troep. Het voelt als dweilen
met de kraan open, maar we blijven dweilen en
daar kunnen we de militairen heel erg goed bij
gebruiken.”

“Wat een werk, maar wat een saamhorigheid
zeg!” Samen met collega’s van 44 en 45
Pantserinfanteriebataljon ruimden ze het strand
aan de Oostkant op en de burgers sloten gewoon
18

JAARRAPPORT
RESERVISTEN CLAS 2018
Feiten en Cijfers - Reservisten Commando Landstrijdkrachten (CLAS)

Anno 2018 is de belangstelling voor reservisten sterk groeiende. De Adaptieve
Krijgsmacht fungeert daarbij als nieuwe aanjager. Defensie wil in elk dreigingsscenario
kunnen beschermen wat ons dierbaar is. Met een flexibele component reservisten
zijn pieken beter op te vangen, wordt het voortzettingsvermogen versterkt en is in te
spelen op situaties die om bijzondere expertise vragen. Het resultaat is dat niet alleen
het Commando Landstrijdkrachten (CLAS), maar de gehele krijgsmacht in toenemende
mate een beroep doet op de reservisten van CLAS.

TEKST: MAJ HILDE BRILS/ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: FRED WARMER/SGT1 MICHEL NAUTA
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FEITEN EN CIJFERS

Welke typen reservisten zijn er? Waarvoor zijn ze ingezet? Hoeveel uren maakten
zij en hoe ziet de enorme groei van de Individuele Inzet Reservisten eruit? Hoeveel
reservisten waren op uitzending? Hoe staat het met de vulling van de eenheden? Dit
Jaarrapport Reservisten CLAS 2018 geeft een compleet overzicht van het afgelopen jaar.

Aantal reservistenuren
Regulier en IIR

1.250.000

1.000.000

IIR
243.989
IIR
106.250

750.000

Regulier
746.030

500.000

Regulier *
795.586

0

*2018 betreft een schatting
per ultimo januari 2019
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Deze statistiek toont het totaal
aantal reservistenuren over 2017 en
2018. Reguliere uren zijn uren die
vanuit de ‘vaste’ reservistenfunctie
zijn besteed aan militaire
basisvaardigheden, opleiding &
training, steunverlening & inzet
en ceremonieel. IIR uren zijn extra
uren van reservisten, naast hun
primaire taak bij de eigen eenheid.
Deze inzet noemen we ‘Individuele
Inzet Reservisten’ (IIR). Op de
volgende pagina treft u meer
informatie aan over IIR.

Individuele Inzet Reservisten (IIR)
Aantal uren IIR

Individuele Inzet Reservisten (IIR)
betreft een tijdelijke inzet voor een
andere opdracht of taak, naast de
primaire reservistenfunctie. De
vormen van IIR zijn:
- Frontfill (FF): De reservist is uitgezonden
(zie volgende pagina);
- Backfill (BF): De reservist vervangt (taken
van) een beroepscollega die op uitzending is;
- Projectmatige Inzet Reservisten (PIR):
Alle overige inzet, langer dan drie maanden,
met een vast aantal uren, buiten de reguliere
reservistenfunctie.

Bij PIR gaat het soms om tijdelijke
vulling van vacatures voor
beroepscollega’s, maar het kan ook
gaan om projecten die tijdelijk extra
ondersteuning of expertise vragen.

2017

Backfill		
10.146
Projectmatige Inzet		
96.104
Totaal		 106.250

7.023
236.965
243.989

Aantal nieuwe aanvragen IIR

2017

2018

Overig

Backfill		
Projectmatige Inzet		
Vervallen/niet gevuld		
Totaal		

13
106
68
187

12
169
87
268

Gemiddeld aantal lopende IIR’n
Aantal reservisten ingezet
Gem aantal uren p.p.p.j.
IIR uren omgerekend naar VTE’n (obv 38 uur/week)

2018

bij Defensieonderdeel

Aantal reservisten IIR

144
Reservisten Natres			
96
Reservisten 1 CMI Co			
Reservisten Nationale Inzet		 39
9
Reservisten overig OOCL (CEE, FKNR, 400 GNKBat)
Reservisten St CLAS (incl VIB)		 9
Overig (ROC of ander OPCO) 		4
Totaal aantal reservisten ingezet voor IIR		301
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IIR bevindt zich in een
stroomversnelling. Succesvolle
‘matches’ maken dat de eenheden
steeds vaker vragen om ‘nog een
keer’. Tevens werkt de groei van de
(adaptieve) landmacht in combinatie
met het personeelstekort als een
katalysator op de vraag. In 2019
worden stappen genomen om vraag
en aanbod nog beter op elkaar
af te stemmen.

2018

50.000
0
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2018
211
301
811
123

Inzet IIR

Aantal reservisten

CLAS
BS
DMO
DOSCO
CZSK
CLSK
KMAR
TOTAAL

249
20
6
22
2
1
1
301

van CLAS 2018

Reservisten op uitzending (Frontfill)

Reservisten van CLAS worden ook
uitgezonden, ze dragen bij aan alle missies
van de landmacht. Vanaf november 2018
is bovendien een groep van 10 reservisten
van het Korps Nationale Reserve voor
het eerst ingezet bij de Compagnie in de
West. Dit is geen uitzending, maar een
inzet op Nederlands grondgebied. In
januari 2019 worden reservisten van het
Korps Nationale Reserve uitgezonden
naar Jordanië, voor bewakings- en
beveiligingstaken in het kader van de
redeployment ATFME.

Lithouwen
Efp

Irak
CBMI

Afghanistan
RSM
Jordanië
ATFME/AMMAN

Mali
Minusma/LRR PTG

Zuid Soedan
UNMISS
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Verhouding
Militairen CLAS
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Werkstudenten Defensity College
Binnen CLAS
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Binnen de landmacht vindt de
coördinatie van DC plaats vanuit
Bureau Reservisten CLAS. In 2018
waren 135 werkstudenten actief
binnen de krijgsmacht, waarvan 43
voor CLAS. In 2019 voorziet CLAS een
verdere stijging van het aantal DC
reservisten.

Werkplek/functiedomein

5
2
3
9
2
5
11
3
2
1
43

Nog te plaatsen

Defensity College (DC) is een
programma dat studenten de
gelegenheid geeft om gedurende
hun studie mee te lopen in de
krijgsmacht. Ze worden geworven,
geselecteerd, opgeleid en ingezet
als reservist. De werkstudenten
voeren individuele opdrachten uit
die aansluiten bij hun studierichting.
Daarnaast volgen ze een breed
programma dat inzicht beoogt in het
werken binnen de krijgsmacht. Na
afronding van hun studie hebben ze
de mogelijkheid om door te stromen
als beroepsmilitair, of ze blijven
reservist.
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Korps Nationale Reserve
Sollicitanten Aangesteld

Reguliere uren*

IIR uren**

10 Natresbataljon

277

181

72

172.559

45.773

20 Natresbataljon

330

155

67

220.216

40.799

30 Natresbataljon

239

120

51

169.072

33.029

Totaal Natres
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169

561.847

119.601

*Betreft een schatting
per ultimo januari 2019
**BF en PIR

Aantal uren
300.000
250.000
200.000
150.000

10 Natres

26

20 Natres

30 Natres

IIR

Regulier

IIR

0

Regulier

50.000

IIR

100.000
Regulier

Met ca. 2.800 reservistenfuncties
binnen drie Natresbataljons
- die zijn ondergebracht in de
gevechtsbrigades - is het Korps
Nationale Reserve de grootste
component reservisten binnen
de landmacht. Zij worden
voornamelijk ingezet voor militaire
taken (RMT), zoals het bewaken en
beveiligen van militaire en civiele
objecten en voor ceremoniële
opdrachten. Elk bataljon volgt een
jaarprogramma met opkomsten
voor opleiding en training, vooral
’s avonds en in het weekend. In
2018 zijn de reservisten van het
Korps onder meer opgeroepen
voor het beveiligen van de havens
in Ijmuiden en Hoek van Holland,
voor de zoektocht naar Anne Faber
en bij de ‘Compagnie in de West’.

ARB gevolgd

Overige reservisteneenheden
Sollicitanten Aangesteld
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11 LMB/Sie Nationale Inzet

Procedure loopt
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Buiten de bataljons van het
Korps Nationale Reserve heeft
CLAS ca. 800 reservisten met
een functie bij een andere
reservisteneenheid. Zij worden
voornamelijk ingezet vanwege hun
specifieke deskundigheid (RSD)
en zijn bijvoorbeeld data-analist,
beroepsmuzikant of medisch
specialist. Ook ondernemers,
specialisten infrastructuur en
dierenartsen ondersteunen de
gehele krijgsmacht tijdens oefening
en training, en dragen met hun
civiele ervaring bij aan de vele
projecten binnen en buiten CLAS.
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Ervaren beroepscollega’s die
defensie verlaten kunnen als
reservist een waardevolle bijdrage
blijven leveren. Ze zijn opgeleid en
getraind en zijn inzetbaar tijdens
piekmomenten, oefeningen of als
backfill. Ze zijn bekend met de taken
van de eenheid waar ze worden
geplaatst. In 2019 zal de aanstelling
van Reservisten Operationele
Capaciteit verder toenemen.
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KAPITEIN BETRAND VERBEEK

TWEEMAAL EEN MILITAIRE FUNCTIE
VIA CIVIELE COMPETENTIES
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INTERVIEW

Van dienstplichtig trompettist, sergeant-majoor bij de FKNR tot kapitein bij
het Materieellogistiek Commando via een IIR. In ruim 25 jaar bij de landmacht
vervulde Betrand Verbeek diverse rollen. Opvallend detail in zijn militaire carrière:
tot tweemaal werd hij voor een functie geselecteerd op basis van zijn civiele
kennis. Dit jaar vanwege zijn achtergrond als bouwkundig ingenieur.

Het Instandhoudingsbedrijf
Landsystemen in Leusden van
het MatlogCo.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: MEDIACENTRUM DEFENSIE

het een kwam het ander. Ik solliciteerde en kwam
begin 1996 als reservist trompettist in dienst bij
deze voorloper van de Fanfare Korps Nationale
Reserve (FKNR).

Hoe kwam je bij de landmacht?
In 1994 kwam ik in lichting-5 op als dienstplichtig
hoornblazer bij het toenmalige Tamboerkorps
van de Johan Willem Friso Kapel in Assen.
De reden? Ik was sinds mijn 8e jaar al met
muziek bezig. Begonnen op de bugel, maar al
snel werd dat trompet. Bij mijn opkomst liep
de dienstplicht op zijn laatste benen. Maar ik
had het zo naar mijn zin dat ik wilde blijven.
Na een rekest mocht ik nog negen maanden
‘nadienen’, tot het moment van opheffing van dit
muziekonderdeel. Dit was mijn eerste plaatsing
als beroepsmilitair.

Wat is je oorspronkelijke vak?
Aan de TU Delft ben ik opgeleid als bouwkundig
ingenieur. Hoewel mijn studierichting architectuur
was, ben ik in het werkzame leven in het
vakgebied vooral actief geweest als projectleider/
manager in bouwkundige opdrachten. Toen
in 2008 de economische crisis aanbrak kreeg
de bouw harde klappen. Het kantoor waar ik
werkte moest sluiten en ik raakte mijn job kwijt.
Solliciteren tijdens de crisisjaren bleek heel
moeizaam. Overal in de bouwwereld vlogen de
mensen eruit. Ik kreeg nog een contract voor twee
jaar bij de afdeling bouw van het UMC Utrecht.
Na beëindiging van de WW bood de landmacht
uitkomst. Ik kon bij de FKNR een aantal extra
taken uitvoeren, waardoor het aantal uren
zodanige vormen aannam dat ik ervan kon leven.

Hoe kom je dan toch aan ruim 25 dienstjaren?
Tijdens de Taptoe Breda van 1995, waar de JWF
Kapel optrad, sprak ik enkele muzikanten van de
Drumfanfare van het Korps Nationale. Ze hadden
net als wij ‘hoorntjes’ op hun schouderepauletten.
Met het verschil dat deze precies omgekeerd
stonden in vergelijking met die van ons. Ik vroeg
ze hoe dat zat en zo ontstond het gesprek. Van
30

Wat deed je nog meer bij de FKNR?
Trompettist ben ik altijd geweest. Maar
daarnaast ook groepscommandant en
PR-verantwoordelijke voor het orkest. Omdat
er in de landmacht zo weinig militaire muziek is
overgebleven, heeft de FKNR een steeds vollere
agenda gekregen. Ik heb het sinds 1996 altijd
enorm naar de zin gehad. Het is een warm nest,
met leuke collega’s. Het is mooi om te zien dat
de kwaliteit enorm is gestegen. Tegenwoordig
stromen alleen nog muzikanten in die aan
het conservatorium hebben gestudeerd. Het
muzikale niveau ligt echt heel hoog.
huidige gebouw niet op aan. Ook kan er nu nog
maar nét worden voldaan aan de regelgeving.
Renovatie zou bijzonder kostbaar worden.
Daarom wordt nu ingezet op nieuwbouw. We
zijn vanaf ‘scratch’ begonnen met het schrijven
van een programma van wensen en eisen. Dit
gaat de basis vormen om budget te verkrijgen
en straks een bouwtender uit te schrijven.
Daarna volgt de bouw. Het zal duidelijk zijn dat
dit een meerjarig proces betreft.

Waarom reageerde je op een
Individuele Inzet Reservist (IIR)?
Natuurlijk bleef ik op zoek naar een vaste
baan in het bouwkundig vakgebied. Eind
2018 kwam een IIR-uitvraag voorbij van het
Materieellogistiek Commando Land (MatlogCo).
Het betrof een ‘Medewerker Infraprojecten’
voor het Instandhoudingsbedrijf Landsystemen.
Voorheen beter bekend als de ‘tankwerkplaats
Leusden’. Het bleek dat mijn civiele achtergrond
als bouwkundig ingenieur en die van
projectleider in dat vakgebied precies aansloten
bij wat men zocht. Ik ben per 1 januari 2019
aangenomen in de rang van kapitein voor een
IIR van geruime tijd. Het was de tweede keer
dat de landmacht mij aantrok vanwege civiele
competenties.

Waarom is het korpsconcert
je laatste werkdag bij de FKNR?
De IIR-functie als kapitein in Leusden is een
voltijds job. Naast zitting in het projectteam
‘Nieuwbouw’ ben ik verantwoordelijk voor een
aantal (kleinere) infraprojecten op het ‘Complex
Leusden’. Dat biedt geen ruimte meer om te
combineren met de FKNR. Het is een beetje een
duaal gevoel, maar na 25 jaar militaire muziek is
het ook wel mooi geweest. Ik blaas tijdens het
grote Korpsconcert op 30 maart de laatste noten
voor de FKNR. Muziek zal altijd mijn passie
blijven, maar nu krijg ik ook de ruimte om mijn
bouwkundige capaciteiten voor de landmacht
aan te wenden. Ik ben dan ook erg blij met deze
plaatsing bij MatlogCo.

Wat doe je in de voormalige ‘tankwerkplaats’?
Die oude naam geeft meteen aan waarom
er werk aan de winkel is. Het hoofdgebouw
is opgetrokken in 1956 om Centurion tanks
te onderhouden. Daarop was het hele
gebouw afgestemd. Nu worden hier allerlei
landsystemen onderhouden. Denk aan de CV90,
Fennek, Boxer, Bushmaster en Pantserhouwitser.
Dat vereist veel flexibiliteit en daar sluit het
31

‘LEVE DE KONINGIN’

BETROKKENHEID VAN VRIJWILLIGE
LANDSTORM BIJ HET HUIS VAN ORANJE

Duizenden vrijwilligers kwamen bij dit soort gelegenheden bijeen. Vanaf het begin toonde
het Huis van Oranje een grote betrokkenheid bij de organisatie. Enkele malen bezocht
Koningin Wilhelmina (tevens beschermvrouwe) persoonlijk de landdagen van de BVL.
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HISTORIE

Schiet- en vaardigheidswedstrijden in combinatie met saamhorigheidsactiviteiten
maken al eeuwenlang deel uit van de tradities van de voorgangers van het Korps
Nationale Reserve. De regionale ‘Landdagen’ die de Bijzondere Vrijwillige Landstorm
(BVL) in het interbellum (de periode tussen WOI en WOII) organiseerde, zijn daarvan
een mooi voorbeeld.

Willy Sluiter maakte een
schilderij van het defilé door
1.000 landstormers langs het
podium op het Landdagterrein
in Barneveld op 7 juni
1935. Het schilderij was een
huwelijkscadeau voor prinses
Juliana en prins Bernhard, die
in 1937 trouwden. Van het
schilderij werden circa 100.000
reproducties verstrekt aan alle
vrijwillige landstormers.
Een colonne BVL-vrijwilligers
in Barneveld met hun
afdelingsvaandel is op weg naar
het landdagterrein, 7 juni 1935.

TEKST: KAP FRED WARMER, DRS. WIM DE NATRIS FOTO’S: NIMH en FOTOARCHIEF GEMEENTE BARNEVELD

een gezamenlijke maaltijd, militaire muziek,
demonstraties en parades werd ‘uit oogpunt
van propaganda’ en voor het ‘gevoel van
saamhorigheid’ meestal ook een schietwedstrijd
georganiseerd. Schieten was populair. Om
een idee te geven over de omvang, aan alle
schietwedstrijden van de BVL namen jaarlijks
ruim 40.000 Iandstormers deel. Een Landdag was
daarnaast
ook een uitje.

‘Als ’t moet’
Jaarlijks organiseerde de BVL een zestal regionale
landdagen. Deze landdagen waren niet alleen
bedoeld voor saamhorigheid en als demonstratie
van militaire vaardigheden. Het was ook een
signaal van het koningsgezinde, antirevolutionaire
gezinde deel van Nederland, dat aan de
“aanhankelijkheid en onwankelbare trouw aan
vaderland en vorstenhuis” van de BVL niet viel te
tornen. Onder het motto ‘Als ’t moet’ gaven zij op
deze dagen blijk dat de Vrijwillige Landstorm met
tienduizenden mannen voortdurend ‘waakzaam’
en ‘paraat’ stond.

Bijzondere Vrijwillige Landstorm is en blijft
paraat tot heil van Koningin en Vaderland
De Vrijwillige Landstorm voelde een sterke band
met het koninklijk huis. Zo leverde de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm een erewacht tijdens
koninklijk bezoek aan een plaats waar geen
garnizoen was gelegerd. Daarnaast bezochten
Koningin Wilhelmina en Koningin-moeder

Vrijwel ieder regionaal Landstormverband van
de BVL organiseerde tenminste één keer in
zijn bestaan een Landdag, naar eigen inzicht,
maar meestal met een aantal min of meer
vaste programmapunten. Behalve toespraken,
33

Schietwedstrijden tijdens de
Landdag in Barneveld, 7 juni
1935.

De overdekte tribune met
daarboven de tekst “Ons wijst
de vinger der historie” op het
landdagterrein van huize De
Schaffelaar. Middenvoor Hare
Majesteit koningin Wilhelmina
in het wit. Derde links van
haar: A.W.J.J. baron van Nagell,
7 juni 1935. (Fotocollectie
Gemeentearchief Barneveld)

Emma enkele malen de Landdagen of namen
zij bij gelegenheid defilés af van duizenden
voorbijmarcherende landstormvrijwilligers.
Tijdens de Nationale Landstormdag in 1928
in Den Haag, ter viering van het tienjarig
bestaan van de BVL, defileerden zo’n 25.000
landstormers voor koningin Wilhelmina. Tien
jaar later, eind augustus 1938, defileerden
meer dan 3.000 landstormers op Paleis Huis
ten Bosch voor de koningin ter gelegenheid
van haar veertigjarig regeringsjubileum en het
twintigjarig bestaan van de organisatie.

Landstormdag Barneveld 1935
Op vrijdag 7 juni 1935 bezocht Wilhelmina de
Landdag in Barneveld die werd georganiseerd
door het Veluwsch Verband. Locatie was
de voormalige slotweide van landgoed “De
Schaffelaar”, ter beschikking gesteld door
Baron Van Nagell – alleen al vanwege de
geschiedenis van Jan van Schaffelaar was dit
een historische plek. Van deze gebeurtenis
is een grote hoeveelheid beeldmateriaal
bewaard gebleven zodat wij de lezer een
aardige indruk kunnen geven.
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Het 12-jarige dochtertje van
H.B. Willemars biedt koningin
Wilhelmina bloemen aan.

Keuring van de vaandels van de
deelnemende BVL-afdelingen in
de laan in het Schaffelaarsebos.
(Fotocollectie Gemeentearchief
Barneveld)

Ruiterdemonstratie door huzaren
tijdens de Landdag in Barneveld,
7 juni 1935. Het podium is
zichtbaar op de achtergrond.

In Barneveld (1935) begon het evenement al vroeg

Daarna ging het programma gewoon verder.

toen verschillende muziekkorpsen door het dorp

Ook op deze Landdag was gezorgd voor

trokken. Van de militairen trokken vooral de Gele

een knipoog naar de vaderlandse historie.

Rijders de aandacht. De schietwedstrijden vonden

Nadat dominee Hoeneveld zijn rede had

in de ochtend plaats, afgewisseld door een

uitgesproken, volgde een valkenjacht

hippisch programma.

door ruiters in ‘kleurige kleedij’. Er werd
door figuranten in kleding uit de 16e eeuw

De koningin zou tegen twee uur ‘s middags

geschoten met musketten. De figuranten die

aankomen. Eerst volgde de officiële ontvangst.

Prins Willem van Oranje en zijn echtgenote

Een twaalfjarig meisje bood de Koningin bloemen

Anna van Egmond uitbeelden werden warm

aan. Onmiddellijk hierop volgde het défilé van

toegejuicht. Later volgde een reenactment van

1.000 landstormers. Na afloop daarvan verliet

een bivak uit het tijdperk van Napoleon. De

de koning het landdagterrein, opnieuw hartelijk

minister van Binnenlandse Zaken sloot de dag

toegejuicht door het aanwezige publiek.

af met een toespraak.
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Flitsen
er unieke trainingsomstandigheden. Je drills
oefenen op de Harskamp of onder de ‘koperen
ploert’ en door de cactussen rollen, het is net
even anders. Later dit jaar komt November
Romeo uitgebreid terug op een vervolg van
natresinzet in het Caraïbisch gebied.

Natresmilitairen op Curaçao
Defensie is verantwoordelijk voor de
bescherming van de Antillen. De landmacht
levert permanent een compagnie voor militaire
aanwezigheid in de ‘West’. Rotatie 29, die in
maart werd afgerond, werd geleverd door
de Stoters van de Alfa MADJU compagnie

Coin voor overste 1CMI

(13 Infanteriebataljon) uit Assen. Nieuw

Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel

was dat herin ook een geweergroep van 10

KL (Plv IRP-KL), kolonel Fulco Stallmann,

natresmilitairen (o.l.v. een sergeant) was

reikte in maart een coin uit aan luitenant-

inbegrepen. Deze waren afkomstig van 20

kolonel Jan Dirk. De overste ontving de coin

Natresbataljon. Binnen de compagnie vormden

ter gelegenheid van 40 jaar trouwe dienst als

zij een zelfstandige groep, net als bijvoorbeeld

officier bij het 1 CMI Co. In die periode heeft Jan

de Snipergroep. Het betrof een proef om te

Dirk veel bijgedragen aan de ontwikkeling van

zien of natresmilitairen een bijdrage kunnen

de eenheid en als voorzitter van het netwerk

leveren aan de taken in de West. In de

Social. Daarnaast heeft Jan Dirk binnen de

opwerkperiode is de groep, naast het reguliere

medezeggenschap een grote rol gespeeld

programma, getraind in het beteugelen van

en heeft hij zitting in de Aanname en Advies

onlusten en zijn er opleidingen gevolgd in

Commissie. De coin is in 2018 ingesteld en

brandbestrijding en het optreden als algemene

wordt door de Plv IRP-KL uitgereikt aan mensen

mobiele eenheid.

die veel beteken voor het reservistendomein.

De vier maanden op Curaçao betrof een
bomvol oefenprogramma. Schieten op
Wacawa, een dorre vlakte omsloten door
heuvels, en waar het oppassen is voor de
giftige Manzanillaboom. De militairen zijn
beducht en dragen de mouwen naar beneden.
Met de verraderlijke flora en fauna ontstaan
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Aanleiding voor het bezoek was een serie
artikelen in Dagblad Tubantia over het
lokale tekort aan natresmilitairen in Twente.
De publiciteit had positieve gevolgen.
Compagniescommandant kapitein Ard
Bregman: “De bezetting was een jaar geleden
52 procent en nu zitten we op 83 procent. De
duur van de selectie is ook sterk verbeterd.
Die kon oplopen tot meer dan een jaar en
duurt nu circa drie maanden. Daarmee krijg

BA-wisseling 10 Natresbataljon

je mensen binnen.”

10 Natresbataljon heeft een nieuwe
bataljonsadjudant (BA). Adjudant Joop

De minister toonde veel interesse en vroeg

de Lange droeg na 5 jaar de stok over aan

naar beweegredenen van de militairen om

Fedor Oosterlaken. Voor aanvang van

bij deze natreseenheid te dienen en wat hun

de overdracht werd Fedor bevorderd tot

achtergronden zijn. Ze wilde ook weten

adjudant. Bataljonscommandant Wanno

tegen welke problemen zij in de landmacht

Vink heette de nieuwe BA van harte welkom

aanlopen. Het doorlopen en toekennen van

en sprak ook de voormalig BA toe: “Joop,

de rangen was daarbij een onderwerp van

dank je wel voor deze mooie jaren als mijn

gesprek. Bijleveld: “Onze organisatie moet

adjudant! Je bent nog niet weg en we zullen

flexibeler. Dat staat in de Defensienota, maar

zeker blijven samenwerken.”

het vergt tijd om alles in te regelen. Maar het
moet wel gebeuren om talent te behouden.”
FOTO’S: SM HEIDIE MULDER

Aanvulling QRS
In de wintereditie van November Romeo
kreeg adjudant Anjo Snijders alle credits
voor het bedenken van QRS, het nieuwe
gereedstellling-systeem binnen de
natresbataljons. Voor de volledigheid
vermelden wij hierbij dat ook majoor Frank
Minister Bijleveld bezoekt natresmilitairen

van der Vorm, die eerder als projectofficier

“Gemotiveerde club die vrijwillig waakt

bij de Task Force Nationale Inzet een

over uw en mijn veiligheid”, twittert

vergelijkbaar systeem bedacht voor de

minister Ank Bijleveld na haar bezoek op 11

krijgsmacht, eveneens aan de wieg heeft

februari aan 10 Natresbataljon in Enschede.

gestaan van QRS.
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30NBn ondersteunt Kennismakingsdagen

Werkbezoek generaal Matthijsen aan 20NB

Voor de ‘Kennismakingsdagen Landmacht’ vroeg

De Inspecteur Reserve Personeel Koninklijke

13 Lichte Brigade in Oirschot ondersteuning

Landmacht en Plaatsvervangend Commandant

aan haar 30 Natresbataljon. Op 9 en 10 januari

Landstrijdkrachten, generaal- majoor Kees

kwamen sollicitanten naar de kazerne om

Matthijssen, bracht op 16 februari een

een kennismakingsprogramma te doorlopen.

werkbezoek aan 20 Natresbataljon tijdens een

Dit is een belangrijke stap voor toekomstig

oefening op zaterdag. Matthijsen: “Inderdaad

(beroeps) personeel. Onder leiding van School

op een zaterdag, want deze reservisten oefenen

Zuid en personeel van 30 Natresbataljon

en trainen veelal buiten reguliere werktijden.

proefden de kandidaten wat het is om militair

Ook altijd leuk om nog eens een onderkomen

te zijn. Tijdens de dagen worden ook de fysieke

van binnen te zien. Gedreven mensen gezien

testen afgenomen, die noodzakelijk zijn om

en gesproken die enthousiast werken aan hun

goedgekeurd te worden. De sollicitanten dienden

vaardigheden en gereedheid ten dienste van

bijvoorbeeld in 12 minuten minimaal 2200m

veiligheid in Nederland. Top!”

af te leggen met hardlopen, een mars van vier

FOTO’S: SM MICHEL BUSCH

kilometer af te leggen met 35 kg bepakking en de
hindernisbaan met goed gevolg af te ronden.
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Luitenant-kolonel André van Wijk, hoofd
Bureau Reservisten CLAS, belichte de stappen
die het bureau aan het zetten is en de daarbij
behorende uitdagingen. Zaterdag praatten
de projectofficieren lkol John Gödecke en
lkol Roeland den Hollander de officieren bij
over de stand van zaken in het Operationeel
Concept Natres en de resultaten van de
pilot TGB (Terrorisme Gevolg Bestrijding).
Tot slot gaf majoor Pascal Zemering uitleg

Officieren en onderofficieren bijeen

over de vernieuwing van opleidingen voor

Vrijdagavond 8 en zaterdag 9 maart

reservisten, te beginnen met een Initiële

kwamen de officieren in Amersfoort en

Reserve Officiersopleiding in aangepaste vorm.

de onderofficieren in Ermelo bij elkaar

Maar het was niet alleen luisteren, de officieren

om geïnformeerd te worden over de

moesten ook aan de slag met verschillende

ontwikkelingen in het reservistendomein

dreigingsscenario’s in nationale inzet. De

en de plannen met het Korps Nationale

resultaten werden aan de zaal gepresenteerd.

Reserve. Ook enkele andere onderwerpen

Gelijktijdig gaven in Ermelo de CSM,s /SMO

kwamen aan bod. Bij de officieren gaf, na de

van het Korps acte de presence. Zij kregen een

openingstoespraak door korpscommandant

vergelijkbaar programma gepresenteerd, maar

Hans Berding, plaatsvervangend Commandant

dan in relatie tot het onderofficierendomein.

Landstrijdkrachten generaal-majoor

Dit alles onder een toeziend oog van kolonel

Matthijssen zijn visie op de ontwikkelingen,

Fulco Stalmann, plaatsvervangend Inspecteur

waaronder ook hybride oorlogsvoering en

Reservepersoneel. FOTO’S: KAP FRED WARMER

nieuwe bedreigingen. Hij gaf aan dat in de
toekomstvisie Koninklijke Landmacht een
duidelijke taak is weggelegd voor de reservist en

‘Safety’ moet in DNA komen

het Korps Nationale Reserve.

Tijdens de bijeenkomsten in maart voor de
officieren en onderofficieren van het Korps
Nationale Reserve is extra aandacht geschonken
aan bedrijfsveiligheid. De presentaties van
deskundige Roland Bakker en majoor Aarnout
Mijling lagen in het verlengde van de aftrap
op de CLAS Safety dag in december 2018.
De landmacht stelt een hoge prioriteit aan
optimale veiligheid en ook van reservisten
wordt verlangd om veiligheidsbeleid toe te
passen in het beleid, planvorming en uitvoering
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van taken en opdrachten. Het is van belang om
veiligheid niet als ‘losse taak’ te beschouwen,
maar als een geïntegreerd onderdeel van het
reguliere werk. Er zijn ook reservisten die vanuit
hun civiele omgeving gewend zijn te werken
met Safety. Zij worden aangespoord om ook
hun civiele kennis en ervaringen actief naar
de Koninklijke Landmacht (CLAS) te brengen.

Vanaf 1 mei is de collectie te bezoeken tot

PC-LAS, Generaal-majoor Kees Matthijssen,

31 augustus. Openingstijden: woensdag-

memoreerde op 9 maart de officieren over het

en zaterdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur.

belang van veiligheid: “Ik heb deze beweging

Daarnaast is het mogelijk om op afspraak met

en positieve spin off rondom Safety gezien en

een groep de collectie te bekijken. Verzoeken

mogen waarnemen. ‘Safety Always: het moet!’”

via mailadres: historischecollectie@natres.nl
Locatie: Generaal Winkelmankazerne,
Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp

Sabelexercitie Cavalerie Ere Escorte
Evenals iedere militaire eenheid werkt ook
het Cavalerie Ere-Escorte aan een optimale
geoefendheid. De onderdelen rond personele
gereedheid worden tijdens de oefendagen
afgelegd. Tevens wordt geoefend met de
Openstelling 2019 Historische Collectie

sabel, dit is het ‘persoonlijk wapen’ van de

Zaterdag 13 april organiseert de Historische

escorteur. De sabelexercitie wordt gedurende

Collectie Korps Nationale Reserve (KNR)

het jaar opgebouwd, zodat ook de paarden

een grote ‘vriendendag’ met een feestelijk

kunnen wennen aan de wapens. Een goede

programma op de Harskamp. Bezoek is

voorbereiding blijft essentieel voor een strakke

mogelijk vanaf 10.00 uur. Aanmelding

exercitie. FOTO: DENNIS BOOM

van aanwezigheid via het e-mailadres. De
Historische Collectie geeft een beeld van
de vrijwillige militaire inzet van burgers ter
bescherming van Nederland. Uniformen,
uitrustingsstukken, vaandels en bewapening
van de Schutterij, de Vrijwillige Landstorm
van de Koninklijke Landmacht, de Bijzondere
Vrijwillige Landstorm en het KNR.
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BA-wisseling 20 Natresbataljon

Tramaanslag Utrecht: reservist direct in ROT

Op 18 maart vond in Den Haag

RMOA (Regionaal Militair Operationeel

de stokoverdracht plaats van de

Adviseur) reservist Laurens van 43 MechBrig

bataljonsadjudant (BA) bij 20 Natresbataljon.

nam als één van de eersten zitting in het

Adjudant Duco Braun droeg zijn stok op

ROT (Regionaal Operationeel Team) van

ceremoniële wijze over aan de nieuw

de Veiligheidsregio Utrecht. Dit in verband

aangetreden adjudant Hans Manschot.

met de aanslag op een Utrechtse tram op 18

Duco was de laatste 24 jaar in diverse

maart. Laurens heeft vanuit Natops maandag

functies werkzaam bij 20 Natresbataljon.

en dinsdag de hele dag deelgenomen aan

Voor die bijdrage ontving hij uit handen van

het overleg met de diverse partijen van de

bataljonscommandant luitenant-kolonel Rick

Veiligheidsregio, zoals politie, gemeente,

van der Sluis het Ponceaurood erekoord van de

brandweer en GHOR. Even later gesteund door

landmacht. Korpscommandant Hans Berding

fulltime collega Erwin die plaats nam in de

reikte Duco het Delftsblauwe bord uit van het

Defensie stafsectie.

Korps Nationale Reserve vanwege zijn inzet
binnen het gehele korps.
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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 brengt expertise binnen die vergelijkbaar is met zijn of haar civiele
baan. De reservisten met militaire taken zijn ondergebracht in de drie brigades van de landmacht.
Met dit brede palet 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 advies, werving,
communicatie en coördinatie van IIR-uitvragen
of opdrachten (Individuele 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 OOCL, staat
ten dienste van 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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Reservist Operationele Capaciteit (ROC)
Een nieuwe categorie reservisten wordt gevormd door
voormalige beroepsmilitairen, die na hun afzwaaien
toch verbonden blijven aan hun eenheid. Zij kiezen
ervoor beschikbaar te blijven als reservist. Hierdoor blijft
opgebouwde kennis en ervaring langer behouden en is de
eenheid beter in staat om pieken op te vangen. Een ROC is
te vinden op veel plekken binnen de landmacht.
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR)
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) is één
van de militaire muziekkorpsen van de landmacht. Organisatorisch ondergebracht in OOCL
(Operationeel Ondersteunings Commando Land).
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 2.800 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 ook
de 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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Sgt Paul Edenburg (digitale technieken)

Cavalerie Ere-Escorte
Tlnt Hanno Paul van Maanen

Vormgeving
Sld1 Marvin Schaap (Fanfare Korps Nationale Reserve)
Kpl1 Peter Leeuwerink (20 Natresbataljon)

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

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

43 Mechbrig - 10 Natresbataljon
Stafdetachement Sectie AZ
11 LMB - 20 Natresbataljon
Stafdetachement Sectie AZ
13 Lichte Brigade - 30 Natresbatalaljon
Stafdetachement Sectie AZ
Nationale Inzet (brigades)
Maj Ron van Doorn
1 CMI Commando
Maj Nico de Bruijne
RSD 400 GNK
Frank Kroon
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