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VOORWOORD  
 

Beste mensen, 

Hierbij het eerste nummer van IN SIGHT in alweer het vierde jaar van 
uitgave. Een dik exemplaar ook. Het is duidelijk dat we weer volop aan de 
bak zijn. 

Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we hoogte- en dieptepunten, waarbij 
het ontvallen van kap Ruud van Opstal nog steeds nadreunt. En al zijn we 
inmiddels bijna een half jaar verder, Ruud wordt nog steeds gemist. 

De personele vulling is ook nog steeds niet op orde, maar de vooruitzichten 
voor dit jaar zijn gunstig, met een verhoogde aanstellings- én opleidings-
opdracht. 

Gelukkig waren er ook veel hoogtepunten; ons Vierdaagse detachement 30-1 
is geëindigd als (CLAS-)winnaar. Een prestatie van formaat! 

Verder is het opleidingen en trainen van personeel voor het peloton dat 
ingezet kan worden voor terrorisme gevolg bestrijding op een notice to move 
van 6 uur (NTM6) in een stroomversnelling gekomen. 

Ons bataljon werd veelvuldig ingezet bij ons ‘gewone’ werk, waaronder tal 
van steunverleningen, maar Defensie weet de reservist ook steeds vaker te 
vinden als flexcapaciteit middels IIR-opdrachten en front- en backfill. Ik durf 
te stellen dat Defensie echt niet meer zonder reservisten kan! 

Vooruitkijkend naar wat ons dit jaar te wachten staat, zien we een verdere 
toename van de inzet van reservisten. We zullen daadwerkelijk worden 
ingeroosterd als ‘NTM6-peloton’, een tweede peloton zal worden opgeleid en 
getraind, zodat we vanaf volgend jaar twee ‘NTM6-pelotons’ kunnen leveren. 
Dit houdt overigens in dat er hiervoor drie tot vier keer zoveel personeel 
moet worden opgeleid en getraind. 

Maar ook ons  gewone werk blijft zeker zo belangrijk; er wordt op u allen 
gerekend! Dus moeten we er met z’n allen de schouders onder zetten en 
zorgen dat we fit, getraind en vooral ook voldoende beschikbaar zijn. 

Er is op dit moment veel draagvlak voor reservisten, ook buiten Defensie. 
Laten we dat draagvlak waarmaken! 

We gaan met zijn allen een mooi jaar tegemoet. 

  

 

Luitenant-kolonel Arno van Essen 
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Oefeningen, lessen, steunverlening en inzet. 

We doen ontzettend veel bij 30 Natresbat. 
Maar welke functie hebben we als 
reservisten nu binnen het bedrijf? En wat 
zijn de cijfers en feiten die daarbij horen? 

IN SIGHT zet het voor u op een rijtje. 

 

Inleiding 

Defensie heeft haar bestaansrecht in hoofdtaken 
uitgeschreven. De hoofdtaken kunnen gezien 
worden als het ‘waarom’ van Defensie. Iedere 
eenheid dient op zijn minst aan één hoofdtaak 
een bijdrage te kunnen leveren (direct of 
indirect).  

   

Hoofdtaken Defensie 

1. Verdediging van het eigen en 
bondgenootschappelijke grondgebied, 
inclusief de Nederlandse Antillen en Aruba.   

2. Bescherming en bevordering van de 
internationale rechtsorde en stabiliteit.     

3. Ondersteuning van civiele autoriteiten bij 
rechtshandhaving, rampenbestrijding en 
humanitaire hulp, zowel nationaal als 
internationaal. 

 

Personeel 30 Natresbat 

Totaal aantal functies: 790 pax. 
Huidig personeelsbestand: 618 pax¹ (78%    )
Slagkracht: 481 pax² (63%     ) 
Gemiddelde leeftijd: 36,8 jaar  

 

Periode 1 mei - 31 december 2018 

Afgelopen maanden zijn reservisten van 30 
Natresbat o.a. op de volgende locaties ingezet:  

 Steunverlening - Hoek van Holland  

 Steunverlening - Herdenkingen 

 Steunverlening - Host Nation Support   

 Steunverlening - Nijmeegse Vierdaagse 

 NTM 6 

 VN/MINUSMA - Mali 

 

 

 

 

Nationale inzet en steunverlening 

Hoek van Holland  

Hoofdtaak 3 - Er werden reservisten van 30 
Natresbat ingezet in de haven van Hoek van 
Holland. Dit was een Militaire Steunverlening in 
het kader van het Openbaar Belang (MSOB) en 
valt onder de derde hoofdtaak. Per dag werden 
acht reservisten ingezet in twee ploegen van vier. 
Onze reservisten leverden hierbij steun aan de 
Koninklijke Marechaussee (KMar).  

 

Herdenkingen 
Een van de kerntaken van ons Korps is het 
herdenken van gevallen kameraden. Een 
belangrijk aspect waarmee we niet alleen ergens 
een groet brengen, maar indirect onze cultuur 
bewaken, bewaren en voortzetten. Reservisten 
van ons bataljon hebben afgelopen periode aan 
zo’n 16 herdenkingen deelgenomen. De meeste 
vinden uiteraard plaats op 4 mei: Nationale 
Dodenherdenking. Reservisten van ons bataljon 
stonden op 13 (!) verschillende plaatsen met een 
erewacht in het zuiden van ons land.   

 

Host Nation Support 
Hoofdtaak 3 - Reservisten van ons bataljon 
hebben afgelopen periode gesteund tijdens 
meerdere HNS inzetten. Hierbij is Nederland 
gastheer voor met name militairen uit ons NAVO 
bondgenootschap die in Nederland activiteiten 
hebben, of door Nederland verplaatsen. HNS heeft 
een aantal jaren op een lager pitje gestaan, maar 
met de intensivering van internationale militaire 
samenwerkingen, is HNS weer een belangrijke en 
voorname kerntaak van reservisten aan het 
worden.  

 

Nijmeegse Vierdaagse 
Hoofdtaak 3 - Reservisten van ons bataljon 
hebben op Kamp Heumensoord (een tijdelijk 
kampement voor militaire deelnemers en militaire 
organisatie van de Vierdaagse) succesvol steun 
geleverd als wachtdetachement.  

 

NTM 6 
Nog geen échte inzet, maar zeker 
noemenswaardig: Een peloton aan reservisten is 
klaargestoomd om in 2019 op 6 uur notive-to-
move te staan. 24/7. Zij kunnen ingezet worden 
bij een terroristische dreiging of aanslag. Het 
peloton wordt getraind zodat zij de NTM kunnen 
halen en op kunnen treden als Nederland in nood 
zit en een beroep op Defensie doet. Uiteindelijk 
kunnen alle specifiek getrainde militairen ingezet 
worden, maar niet binnen zo’n korte tijd. Wat dat 
betreft is inzet binnen 6 uur toch een unique 
selling point van 30 Natresbat naar onze brigade 
en de rest van Defensie!  

   Overz icht       inzet
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Lopers gezocht voor de Vierdaagse 

Ingestuurd door sgt Hans Reicharz 

Na een succesvolle 
editie van de Nijmeegse 
Vierdaagse in 2018, 
waar we het CLAS-
vaantje wisten te 
winnen, willen we ook 
dit jaar weer  met 
zoveel mogelijk 
enthousiaste collega’s 

van 30 Natresbataljon een detachement vormen 
om deel te nemen. De Vierdaagse is van 16 juli 
tot en met 19 juli 2019. We hebben een goed 
trainingsschema met diverse wandeltochten ter 
voorbereiding opgesteld. De komende maanden 
zullen we dan ook (buiten het jaarrooster om, 
meestal op zondagen) samen trainen. Hierdoor is 
iedere detachementsloper verzekerd van een 
goede training en uiteraard een uitstekende sfeer 
met collega’s van het hele bataljon! De afstanden 
worden bij de trainingsmarsen geleidelijk 
opgebouwd met als uitgangspunt dat iedereen 
(ook zonder enige ervaring) in staat moet zijn de 
Vierdaagse uit te lopen. Detachementlopers 
krijgen daarbij een hoop extra’s: verzekerd van 
deelname, (eigen) medische verzorging, 
tegemoetkoming in uren en je hoeft bijna niets 
meer zelf te regelen. 

U bent van harte welkom om naar de 
informatiebijeenkomst te komen. Deze is op 
donderdag 24 januari, om 20.00 uur in 
gebouw 147 op de RvS kazerne in Oirschot.  

Wil je meelopen of heb je interesse? Gebruik dan 
onderstaande (internet-) link en vul het formulier 
in. https://goo.gl/forms/pTH0HKkAkm0U38cB3 

Schietincident door elastiek  
van snugpak jas  

 

Recentelijk heeft zich een schietincident 
voorgedaan i.c.m. het gebruik van de isolerende 
jas -10/20, ook wel snugpak genoemd. 

Om schietincidenten te voorkomen en de 
veiligheid van de individuele militair te 
garanderen draag ik u op om een van de 
volgende maatregelen te treffen: 

 volledig verwijderen van het elastieken koord; 

 het lusje van het elastieken koord aan de 
binnenkant van de jas afplakken. 

 

Deze aanpassing geldt voor alle jassen waarbij de 
lussen aan de zijkant van de jas zitten. Dit geldt 
ook voor de zelfstandig aangekochte jassen zoals 
die van het merk Snugpak. 

Getekend Bgen Schonewille 
Bron: CLAS2018008135 (Xpost) 

 

 

 

 

INSIGHTS  

Reservisten in actieve dienst (IIR/BF) 

25 Reservisten hebben de afgelopen periode naast hun functie bij 30 Natresbat óók op contractbasis 
een bijdrage geleverd aan Defensie. Bijvoorbeeld: Instructeur SVV, onderhoudsmanager, stafofficier 
planner operationele voertuigen of stafofficier G5.  

 

Reservisten op missie/inzet buitenland (FF) 

Afgelopen periode is één reservist van 30 Natresbat in het buitenland ingezet (Front Fill). Op dit 
moment zijn er geen reservisten van ons bataljon op missie in het buitenland. 

 

 

¹ Vulling inclusief beroepsmilitairen (14 pax), instroom (99 pax), verzamelarbeidsplaatsen en uitstroom. 
² Personeel op functie geplaatst bij de cien (760 functies). 
Stijging of daling t.o.v. vorige publicatie. 

Overzicht       inzet  

Ingezonden brieven en informatie  

https://goo.gl/forms/pTH0HKkAkm0U38cB3
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Reservisten van onze B-compagnie 

tijdens de 50-uurs oefening ‘Flashback’  
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Battlefield tour voor Bravo 

Door sld1 Adriaan Sebus 

Vrijdag 11 januari 2019 was een goed begin 
van het jaar voor de Bcie van 30 Natresbat uit 
Breda. Nauwelijks waren de versnaperingen van 
de voorgaande Nieuwjaarsreceptie verteerd, stond 
twee dagen later al de eerste 25-uursoefening op 
het programma. Dit keer geen oefeningen ten 
behoeve van de gestelde hoofdtaken, bewaken en 
beveiligen, maar een groepsbindingsactiviteit: een 
Battlefield Tour rond Arnhem. In die regio vond in 
september 1944 een gewaagde 
luchtlandingsoperatie (Market) en grondoffensief 
(Garden) plaats. Die mislukte, vooral door de 
trage vorderingen van de 30e landleger van de 
Britten. Daar houden ook gelijk alle 
overeenkomsten met óns 30e op! Ik had er flink 
zin in en heb mij ’s-middags nog even snel 
ingelezen in de hoofdfeiten van die Slag om 
Arnhem. 

Het was even slikken bij de opkomst op vrijdag 
om 19.00 uur. Iedereen moest zijn smartphone 
inleveren, waarna tijdens het appel werd 
begonnen met… mentex: een mental exercise, 
waarvoor instructeurs van andere legeronderdelen 
waren ingevlogen, die overduidelijk eerder met dit 
bijltje hadden gehakt!... Bewegen? “JE STAAT IN 
DE EERSTE RUST!!! STA STIL!!!” Dat ging van 
angstaanjagend gefluister in de oor tot 
trommelvliesbedreigend gebulder. Op alle slakken 
werd zout gelegd. Het was aanvankelijk even 
schrikken, maar wij lieten ons niet klein krijgen en 
herpakten ons snel! Op het kunstgras ging de 
mentex verder, met een uitgebreide controle op 
de aanwezigheid van alle spullen, zoals die in de 
Hamil staan voor een 3e lijnsbepakking. Tas 
uitpakken, tas inpakken, tas uitpakken, tas 
inpakken, uitpakken, inpakken, uitpakken, 
inpakken… Collega’s, die dat ene gecontroleerde 
onderdeeltje toevallig net wél hadden ingepakt, 
mochten in de voorligsteun of ruggelings met de 
voetjes van de grond wachten tot de laatste 
collega met een surrogaat-onderdeel was 
teruggekeerd. En iedere collega die het terrein 
weer betrad, moest worden begroet met een 
luidkeels uitgeschreeuwde, hatelijk bedoelde 
“Bedankt, collega!!!” Na bijna 2 uur, mochten we 
aan de bak op het sportterrein met 3 uitdagende 
pelotonsactiviteiten: zoveel mogelijk rondjes over 
de touwbaan lopen én zoveel mogelijk rondjes 
met een ‘gewonde’ collega op twee draagbalken 
rennen én zoveel mogelijk rondjes met de Amarok 
over de sintelbaan rennen. Rennen, rennen, 
rennen. Er moest gewerkt worden en er wérd 
gewerkt! Keihard gewerkt.  

 

Na deze enerverende maar leuke start konden we 
ons eindelijk gaan verplaatsen naar de regio 
Arnhem, alwaar volgens de W5H zou worden 
geslapen in een sporthal en in een loods. Helaas 
niet met een touringcar maar met lawaaiige, 
koude en naar uitlaatgassen stinkende 
viertonners. Na héél lang rijden (wat is Nederland 
gróót!) bekroop ons het vermoeden dat wij niet 
naar Arnhem gingen. Uiteindelijk hielden de 
viertonners om middernacht halt in een dorpje 
bij… Maastricht. Ieder peloton werd op een ander 
vertrekpunt gedropt. Het was inmiddels wel 
duidelijk: géén Battlefieldtour voor Bravo! Aan de 
hand van een kaart werden groepsgewijs 
trajecten gelopen. Úren liepen wij door de 
donkere heuvels van Limburg, in druilerig weer.  
Zelfs in het donker bleek wel hoe mooi Limburg 
is! Dat beloofde wat voor de volgende dag, bij 
daglicht.  

 

Uiteindelijk bereikten wij om 03.30 uur onze 
rustplaats: een open plek in het bos! Niks loods, 
niks sporthal, niks toiletgebouw. Na de nodige 
herstel- en hygiënehandelingen, lag iedereen 
tegen 04.00 uur in de slaapzak. Gelukkig bleef het 
bij wat druilerige motregen. Tijd om echt nat te 
regenen was er überhaupt niet! Om 05.45 uur 
werden we alweer gewekt voor de start van de 
dag: ochtendsport! De enthousiaste 
sportsergeanten lieten ons allerlei standjes en 
posities doen, die rechtstreeks uit de Kamasutra 
leken te komen. Loeizware buikspieroefeningen 
werden erotisch uitgevoerd. Stimulerender dan 
die saaie sit-ups, dát wel. Na de ochtendsport 
togen we per peloton naar de eerste van 3 
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activiteiten: drijfpakket maken. Na enig heen en 
weer lopen, en weer heen en weer, kwamen we 
bij het punt, waar ons werd geleerd hoe een 
drijfpakket te maken met de middelen die we 
hebben. Het resultaat werd uitgeprobeerd in een 
nabijgelegen ven. Het drijfpakket bleek het goed 
te doen en er hoefde alleen maar met de voetjes 
in het water te worden meegelopen. Na ons te 
hebben aangekleed gingen we terug naar het 
kamp, waar aan de tweede activiteit werd 
begonnen: alwéér sport. De sportsergeanten 
waren nog steeds zeer enthousiast. We holden 
van hot naar her door het bos, waar wij in 
spelvorm allerlei kracht- en conditieoefeningen 
deden. Daar waren 
wederom die Kamasutra-
achtige posities bij. En 
goed oppassen want 
overal lagen Limburgse 
chocoladevlaaien van 
Schotse Hooglanders. Na 
de sport waren we 
allemaal fris en 
opgetogen. In die 
stemming gingen we met 
de viertonner naar de 
derde activiteit: de 
Geulhemmergroeve in 
Berg. De groeve bestaat 
uit een onderaards 
gangenstelsel van 
ongeveer 25 kilometer. 
Niet verdwalen, dus! 
Nadat éérst alle 
mogelijkheden tot het 
maken van licht waren 
ingeleverd, moesten we 
groepsgewijs een route 

door de groeve lopen. Daarbij diende een draad 
langs het plafond te worden gevolgd en niet uit 
het oog te worden verloren. Als verlichting 
hadden wij een kaars, die vooral niet mocht 
uitwaaien! In dat geval was het wachten op een 
achteropkomende groep. Of op hulp van buitenaf. 
Na heel lang lopen, kregen we de opdracht de 
kaars uit te blazen en het traject te vervolgen. In 
het aardedonker. Dat was spannend, maar vooral 
leuk! Je zag letterlijk geen hand voor ogen en 
moest vertrouwen op de informatie die van je 
collega’s kwam. Zo vorderden we gestaag.  

 

Bij het eindpunt wachtte een verlate maar 
heerlijke ééngangenlunch, die zoals altijd door de 
cie-staf wordt verzorgd. Na die te hebben 
verorberd, was het tijd voor de afronding. Het 
appel werd door CC kapitein Blij in de groeve 
afgenomen. Na veel mooie en lovende woorden, 
volkomen terecht, kregen we allemaal een 
bijzondere penning uitgereikt, met een uniek 
nummer dat aan onze naam is gekoppeld. Die 
moeten we voortaan bij ons dragen, als teken van 
onze verbondenheid met de natres. Een mooi 
gebaar! Daarna was het wachten op vervoer terug 
naar Breda. Tijdens het wachten bleek dat er 
geen smartphones waren! Overal stonden plukjes 
collega’s met elkaar te communiceren. Wat fijn! 
Wat mij betreft worden voortaan bij alle 
oefeningen de smartphones ingenomen! Na even 
te hebben gewacht, kwam het vervoer opdagen: 
een heuse touringcar, géén viertonner! Hoera! 
Van de terugreis hebben we niet veel 
meegekregen. Pas in Breda ontwaakten we weer. 

 

Vermoeid maar zeer voldaan stapte ik een uur 
later mijn deur binnen en loste de oppas af. Met 
het laatste restje energie werd de rugzak geleegd 
en verdween de eerste lading vuile was in de 
wasmachine. 

Wij hadden een topweekend! Zeker voor herhaling 
vatbaar! 
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30 Natresbat ondersteunt 
Kennismakingsdagen 

Door kpl Tjörven Stienen 

9 januari 2019. Het jaar 
is pas van start gegaan 
en de opdrachten 
vanuit de Brigade 
druppelen binnen. Eén 
van deze opdrachten 
was ondersteuning bij 
de kennismakingsdagen 
KL.  

De kennismakingsdagen 
vormen anno 2019 een 
belangrijke stap voor 

toekomstig (beroeps) personeel. Deze stap is een 
toevoeging op de keuring waarbij de sollicitanten 
2 dagen meelopen op de kazerne, onder leiding 
van School Zuid en 30 Natresbat. Tijdens deze 
dagen proeven zij wat het inhoudt om militair te 
zijn en daarbij kunnen zij al meerdere fysieke 
testen afleggen met vrijstelling voor de sport 
keuring in Amsterdam. Woensdag en donderdag 9 
en 10 januari jl. was het de taak aan de C- en E-
compagnie om beide personeel te leveren voor 
deze opdracht.  

De woensdag stond in het teken van de 
sporttesten. De sollicitanten moeten minimaal 
2200m hardlopen binnen 12 minuten, de til test 
zoals wij gewend zijn met 20kg en daarnaast 4km 
marsen met 35kg bepakking. Na deze testen en 
een welverdiende lunch gaan de mannen en 
vrouwen groepsgewijs verplaatsen naar hun 
legering. Tijdens de sportmomenten door krijgen 
zij uitleg over rangen & standen, maar ook les 
over exercitie. Dit wordt natuurlijk tijdens de 
verplaatsing getest door het geleverde kader van 
30 Natresbat. Aan het einde van de dag, krijgen 
de sollicitanten nog een presentatie over de AMO 
en MFO hierna is tijd voor binding en uiteindelijk 
is het licht om 23.00 uur uit en hoort met luid 
gesnurk van de voldane jongelui.  

De donderdag begint met een reveille om exact 
06.00 uur, waarna ze na een korte inspectie 
mogen ontbijten in de legering. In de ochtend 
gaan de jongens en meisjes mee met hun 
onderdeel waarvoor zij solliciteren. Als zij rond 
10.30 uur klaar zijn gaan ze in overal naar de 

sport terug. Hier krijgen zij veldwerk en HiBa-les. 
Na verschillende: “niet goed = opnieuw” 
momenten lukt het ze de opdrachten samen uit te 
voeren binnen de gestelde tijden. Op menig hoofd 
zit een druppeltje zweet maar ook zijn de 
glimlachen van voldoening aanwezig.                 

Na verplaatsing terug naar de legering zit de dag 
er al bijna op. De jongen en meisjes van KMD    
10-01-’19 gaan HPG’en, corveeën en aansluitend 
spullen inleveren. Maar natuurlijk vind er eerst 
nog een korte maar grondige kamer inspectie 
plaats, waarbij zij tips krijgen van ons personeel.  

Na een eind gesprek van DPOD/DCPL 
(Amsterdam), gaan de sollicitanten rond 16.30 
uur weer in de bus terug naar Best Station. Voor 
ons weer een opdracht volbracht! 
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Nieuwjaarsduik 

Vlissingen 1 januari 2019 Het is niet erg 
koud en er staat een zacht windje. Rondom de 
Amarok die midden op de boulevard van 
Vlissingen geparkeerd staat verzamelen zich 
steeds meer mannen en vrouwen in het bekende 
vlekkenpak. Nieuwsgierige blikken vanuit het 
publiek en af en toe een klein ventje die het 
aandurft een sticker of pen te vragen. Het wordt 
steeds drukker aan het water. 
 

En dat mag ook wel want de nieuwjaarsduik van 
2019 te Vlissingen is goed georganiseerd. 
 

Een kleine week van te voren was het plan 
bedacht om als Acie mee het koude water in te 
duiken en binnen no-time was er toestemming 
vanuit de organisatie en de compagnie en hadden 
we de vergunning binnen om er met een 
wervingsteam te staan. Prominent aanwezig, 
showing the flag! 

Na een warming-up sessie compleet met DJ en 
het aftellen sprintte een enorme groep mensen 
naar het water.  

 

Vanaf de boulevard was te zien dat er een groene 
vlek in de menigte was waaruit er zich een 
losmaakte, viel, opstond en alsnog als eerste het 
koude water bereikte. Doorzettingsvermogen 
werd getoond zoals verwacht wordt in het pak! 
 

Nat en met een enorme lach op het gezicht 
kwamen ze weer uit het water. De bikkels van de 
Acie.  
 

De organisatie en het publiek vonden het 
geweldig om weer militairen te zien en ook wij 
hebben enorm genoten. Met medaille (niet voor 
het DT) en een mooie muts weer naar huis.  
Een ervaring rijker. De natres weer laten zien aan 
de mensen van Vlissingen en voor sommigen zelfs 
een grensverleggende activiteit verder. 
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Oefening DAS 2018 

Door elnt Ton Cuijten 

 

Op 7 en 8 december 2018 heeft de Ccie een 
extra oefening gehouden in de strook. 
Hierbij moest een route van 60km worden 
afgelegd, en moesten er onderweg ook twee 
civiele objecten bewaakt en beveiligd 
worden. Om uiteindelijk een 
gebiedsbeveiliging uit te voeren, op het 
militair oefenterrein Weerter Heide. 

Na de opstart en bevelsuitgiftes op de kazerne in 
Oirschot, begon de oefening (in het donker) met 
een beveiligde gemotoriseerde verplaatsing met 
twee pelotons over twee routes, waarbij de 
oorden vermeden moesten worden. 

Elk pel had 6 Amaroks, een R-voertuig, een E-
voertuig en Agp en Bgp hadden beiden twee 
voertuigen. De groepen moesten om de beurt 
bruggen en knelpunten beveiligen, voor dat de 
rest van het peloton de route kon vervolgen. 

Zo gingen de pelotons haasje over naar de 

locaties en bereikte 2pel het 
prachtige kasteel Heeze, 
onder winterse, maar 
sfeervolle omstandigheden. 
Bijzonder feit is dat dit pel de 
eerste militairen zijn die er 
gelegerd waren sinds 1944, 
toen het diende als Brits veld
-hospitaal. 1pel (samen-
gesteld uit 1 en 4pel) 
bereikte het voormalig 
gemeentehuis Cranendonck, 
waar het ook een uitdagende 
locatie aantrof en een 
memorabele nacht beleefd 
heeft.  

De twee objecten waren in 
het scenario tijdelijke 
toevluchtsoorden voor op de 
vlucht zijnde personen. Deze 
objecten moesten dus voor 
een korte periode bewaakt 
en beveiligd worden, tot de 
BSB deze personen kwam 
overnemen en evacueren uit 
het gebied. Het bewaken en 

beveiligen van deze bijzondere locaties gebeurde 
op organieke wijze, met wachtposten, verkeer 
remmende maatregelen, patrouilles, QRF, een CP 
en rustlocatie. In de nacht kwamen verschillende 
op de vlucht zijnde personen naar deze locatie, 
welke na een controle binnen gelaten werden. 
Ook waren er veel (nonex) burger activiteiten, 
waar de militairen van de Ccie mee 
geconfronteerd werden en naar moesten 
handelen. Niet alles is een scenario, dus 
schakelen en predictive profiling kwamen hierbij 
veelvuldig aan bod.  
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Uiteindelijk kon de BSB niet 
op de locaties komen, deze 
waren onderweg belemmerd 
en moesten uitwijken naar 
de back-up locatie, vliegveld 
Budel. 

Dus werden de locaties 
losgelaten en volgde een 
tweede beveiligde 
gemotoriseerde verplaatsing 
naar de Weerter Heide en 
vliegveld Budel, om daar de 
personen over te dragen aan 
de BSB. 

Na de overdracht moest de 
Ccie een gebiedsbeveiliging 
inrichten, om de evacuatie 
door de BSB vanaf vliegveld 
Budel te beschermen. Hierbij 
werden verschillende 
wachtposten en een trap1 
opstelling ingenomen. Ook 
werd een behoorlijk beroep 
gedaan op de 
gevechtsbereidheid van het 
personeel, onder fysiek verzwaarde 
omstandigheden (o.a. door het scherfvest), want 
de tegenstander was in grote aantallen en 
gewapend gekomen, om toch het vliegveld en de 
personen te bereiken. 

Uiteindelijk heeft de gebiedsbeveiliging de 
tegenstander lang genoeg kunnen tegenhouden, 
om een veilige aftocht van de BSB en de personen 
mogelijk te maken. Na deze korte strijd was de 
oefening voorbij en werd het tijd voor de terug 
verplaatsing en onderhoud. 

 

In deze oefening zijn er stappen gemaakt in het 
trainen van veel verschillende vaardigheden, 
waarbij het basisoptreden als uitgangspunt 
genomen is, maar ook plek was voor nieuwe 
materie die nuttig is voor onze taak, zoals een 
brug oversteken en beveiligd gemotoriseerd 
verplaatsen met een pel. Dit is als zeer uitdagend 
en zeer positief en ontzettend leerzaam ervaren. 
Het heeft verdieping gebracht in taak van 
bewaken en beveiligen. Deze oefening heeft, op 
gebied van militaire vaardigheden en mentaal 
vorming, enorme meerwaarde gehad. Elk niveau 
(1 t/m 3) is flink aan zijn trekken gekomen. Er 
zijn nieuwe verhalen gevormd en ook dat is wat 
een eenheid samenbrengt: uitdagende gedeelde 
ervaringen.  

Boeien, binden, bouwen! Op naar 2019!  

 

N.B. Een speciaal woord van dank gaat uit naar 
luitenant-kolonel der Grenadiers b.d. 
Bouwmeester (beheerder van kasteel Heeze) voor 
het warme onthaal en het meewerken aan deze 
memorabele oefening. 
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Lesdag Ecie 

Door kpl1 John Jacobs 

 

15 December 2018  
De E-compagnie heeft 
zijn laatste lesdag van 
het jaar op de 
Generaal-Majoor De 
Ruyter van Steveninck 
Kazerne. De lesdag 
stond in het teken van 
AAW, Search en 
ZHKH.  

 

Leden van de Ecie gingen in kleine patrouilles op 
pad, waarbij zij in een carrouselvorm met drie 
events geconfronteerd werden.  

Bij één van de events maakte we gebruik van de 
expertise en middelen van korporaal Van der 
Linden om een amputatie te simuleren. Een 
lastige casus waarbij de patrouillecommandant 
moest kiezen tussen een goede 4C, de veiligheid 
van zijn eigen mensen en het redden van de twee 
gewonden. Het combineren van expertise uit de 
civiele maatschappij van eigen personeel tijdens 
oefeningen beviel uitstekend. Hieruit volgt dan 
ook meteen een oproep voor toekomstige 
oefeningen: Heb jij ook een expertise, 
bijvoorbeeld opgedaan in de civiele maatschappij 
die je in kan brengen tijdens oefeningen? Neem 
dan contact op met onze sergeant-majoor 
Opleidingen (SMO), sm Reinders. 

Naast de drie MBV vaardigheden konden 
leden van de Ecie ook een frisse duik 
nemen onder leiding van LO/s. In het 
zwembad van de RvS kazerne konden zij 
de proef Geoefend Militair Zwemmen 
(GMZ) afleggen. Een pittige, maar 
haalbare proef. Deze kwam trouwens ook 
niet uit de lucht vallen, maar was 
onderdeel van het zwemprogramma in 
2018.  

De GMZ afname telde niet mee voor de 
AVRM Sporten Vaardigheids-proeven. 

 

  

Relatiedag Dcie 
 
Door sld Maikel Boxma 

Zaterdag 24 november 2018                      
Een bijzonder geslaagde relatiedag bij de Dcie, 
waar de familieleden werden (bij-)geschoold op 
een breed scala aan onderwerpen als AAW, ZHKH, 
CBRN, exercitie, het uitbrengen van een CP, 
brandbestrijding, verbindingen en uiteraard het 
bakken van een lekker stukje vlees tijdens de 
BBQ! 

De volgende relatiedag is zaterdag 13 juli 2019. 
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25 uurs Ecie  

1 December 2018               
Onze E-compagnie oefende op en rond de stuw en het 
sluizencomplex in Belfeld, nabij Venlo. Een uitdagend 
scenario speelde zich af: groepen vluchtelingen 
verplaatsten zich vanuit Duitsland naar Nederland om 
uiteindelijke Engeland te bereiken, waarbij actievoerders 
ook een dreiging vormden. Hoewel beide groeperingen een 
vrije doorgang over de Maas wilden, was het de taak van de 
reservisten om dit te voorkomen. De reservisten moesten 
hierbij flexibel omgaan met verschillende vormen van 
bewaken en beveiligen om mensen te weren die gebruik 
wilden maken van de overgang. 
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NTM6 + Samen Sterker 

Door elnt Ton Cuijten 

In de tweede helft van 2018 hebben veel 
mensen van het bataljon zich ingezet voor de 
pilot voor OPPLAN 10401 (TIN= Terrorisme 
in Nederland). Hierin werd gekeken wat er 
voor nodig is om ook de natres in te kunnen 
zetten op een notice-to-move van 6 uur. 

Zo zijn er goede plannen geschreven voor de 
logistieke opstart (die door de ander bataljons zijn 
overgenomen), de benodigde materialen 
voorbereid en uitgebreide opleidings- en 
trainingsweekenden georganiseerd. Deze zijn 
gevolgd door de mensen die zich daar voor op 
hebben gegeven. Na deze weekenden is een 
selectie gemaakt en bepaald wie in het NTM6 
peloton van 30 Natresbat meeging naar de 
oefening Samen Sterker, waar ook de andere 
Natres bataljons met een peloton aan deelnamen. 
Deze oefening, samen met de Beveiligingseenheid 
van de Politie, werd gebruikt om te kijken waar de 
Natres staat en of ze voor deze taak te gebruiken 
zijn. 

Het NTM6 peloton is op 
zaterdag 17 november, de dag 
voor de oefening, bij elkaar 
gekomen. Dit om nogmaals de 
logistieke opstart te doorlopen 
en de uitrusting gereed te 
maken. Ook werden de 
bevoegdheden en mogelijke 
scenario’s doorgenomen om 
beslagen ten ijs te komen. 

Dit wierp op zondag al zijn 
vruchten af, want alles verliep 
soepel en het pel kon snel 
vertrekken richting Harskamp, 
daar werd de legering 
betrokken, een heerlijke zak 
eten van het noodrantsoen 
gegeten en de laatste dingen 
besproken. 

De maandag stond in het teken 
van opleiden en trainen met de 
Politie. Zo werden er lessen 

gegeven in het gebruik van handboeien, vaggen 
en voggen (contactdrill van de Politie) en 
verkeerssluis. De PC had de unieke mogelijkheid 
om, met de commandanten van de politie, hun 
commandovoering te doorlopen. Hieruit ontstond 
een gezamenlijk plan voor de dag er na. 

Na de situatie update door de Politie, de 
bevelsuitgifte van de PC en een scenariotraining 
door de Politie, ging het peloton verplaatsen naar 
de inzet locatie in Oostdorp (oefendorp op ISK). 
Hier werd er uitvoering gegeven aan het bewaken 
en beveiligen van een object en het gebied er om 
heen. Zo werd er een verkeerssluis ingericht en 
werd er een patrouille door “de wijk” gelopen. 

De roleplay was zeer divers en in grote aantallen 
aanwezig. Zo waren er nieuwsgierige, bange, 
boze, rellende en bezorgde burgers, maar ook 
prostituees, criminelen en terroristen. Ze kwamen 
zowel te voet als bereden, soms ook met 
verdachte pakketjes, IS vlaggen, bomgordels, 
(verborgen) wapens enz. Het peloton moest dus 
goed waarnemen en robuust en daadkrachtig 
optreden wanneer nodig. 

De samenwerking met de politie verliep goed, met 
veel wederzijds vertrouwen en respect. Door de 
goede voorbereiding, de gemaakte afspraken en 
uiterst gemotiveerde mensen, kwam 30 Natresbat 
als beste voor de dag en heeft laten zien er klaar 
voor te zijn. Dit is gezien door de hogere 
legerleiding en dat heeft er toe bijgedragen dat 
we nu verder gaan met de pilot en dat we deze 
taak binnen OPPLAN 10401 (TIN) daadwerkelijk 
doen! Want dit jaar zijn we er al een aantal weken 
van en dat wordt komend jaar alleen nog maar 
meer. 

Deze soort inzet geldt niet alleen voor de mensen 
die 6 uur NTM kunnen staan. Ook de eenheden 
die binnen 48 uur geformeerd moeten worden, 
moeten uiteindelijk getraind worden in deze 
materie en manier van optreden. We zijn er dus 
allemaal van, wordt vervolgd! 
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Dcie oefent in grensstreek 

Door kap Fred Warmer 

1-3 november 2018           
Er is een aanslag geweest op het militaire 
vliegveld Geilenkirchen, net over de grens in 
Duitsland! Althans, dat was het 
oefenscenario afgelopen weekend. Het 
grensgebied met Duitsland was even het 
toneel van een meerdaagse oefening van de 
D-compagnie.  

De Duitse veiligheidstroepen maakten tot aan de 
Nederlandse grens een veiligheidsring om 
eventuele daders tegen te houden. Om dit ook 
aan Nederlandse kant van de grens te doen werd 
onder andere de Deltacompagnie uit Brunssum 
van 30 Natres bataljon opgeroepen.  

Er bleken toch enkele terroristen de grens met 
Nederland zijn overgekomen, daarom vonden er 
ook in het centrum van Brunssum en Schinveld 
patrouilles te voet plaats. Een bijkomend voordeel 
hiervan is dat de militairen nu in direct contact 

komen met de burgers, en dat contact en 
interactie met de bevolking midden in de 
samenleving waarin zij wordt ingezet is van groot 
belang. Ook de inwoners en winkeliers waren zeer 
positief over militairen in het straatbeeld. 
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Bezoek van SG aan Ecie     
26 oktober 2018 

Tijdens de schietserie 
van de Ecie op het ISK 
bracht deze vrijdag de 
heer Wim Geerts, 
Secretaris Generaal 
(SG) van het Ministerie 
van Defensie, een 
bezoek aan ons Korps. 

Samen met de 
Korpsadjudant, de commandant van de Ecie en 
diens plaatsvervanger, ontving de BC de SG in 
het bedrijfsrestaurant van de Generaal 
Winkelmankazerne in Harskamp. 

In een ontspannen setting spraken zij 
gezamenlijk over de ontwikkelingen van de 
Natres en de uitdagingen waar wij mee te maken 
hebben.  

Na deze introductie sprak de heer Geerts de 
inmiddels gearriveerde compagnie toe, waarna 
hij tijdens het eten in gesprek was met een 
afvaardiging van de manschappen, onder-
officieren en officieren.  

De SG heeft ruim de tijd genomen om met de 
diverse geledingen te spreken; pas toen de 
eenheid weer verder moest vertrok hij, met een 
goede update over het Korps Nationale Reserve 
in het algemeen en de Ecie van 30 Natresbat in 
het bijzonder. 
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AMO+ 
Door sld1 Davy Nelis 

 

15-20 oktober 2018                
26 reservisten van 30 Nationale Reserve Bataljon hebben deelgenomen aan de AMO+. De opleiding 
werd gegeven op de Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot, onder leiding van instructeurs en 
staf van onze C-compagnie. 

De AMO+ is een verplichte vervolgopleiding voor Reservisten Militaire Taken (RMT). Nadat een 
reservist zijn initiële opleiding gevolgd heeft (ARB), volgt binnen een jaar meestal dit vervolg.   
De nadruk lag vooral op het werken in een veilige omgeving. Naast veel theorielessen werd er ook 
flink gesport. Hindernisbaanlessen, zwemmen, de conditieproef werd afgenomen, alsook de Fysieke 
Inzetbaarheid Test (FIT). 

 

Zie ook https://www.facebook.com/451713598218953/videos/132465401007884/  voor een 
videocompilatie. Met dank aan sld1 Davy Nelis. 

https://www.facebook.com/451713598218953/videos/132465401007884/
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Battlefieldtour kader 

12-13 oktober 2018 
Voor twee dagen traden 
de officieren en 
onderofficieren van      
30 Natresbat in de 
voetsporen van 82 
Airborne Division van 
brigade-generaal James 
Gavin, die vanaf 17 
september 1944 optrok 

naar Arnhem. Zijn opdracht was de Maasbrug in 
Grave te bezetten en minstens één van de vier 
bruggen over het Maas-Waalkanaal én de brug 
over de Waal in Nijmegen. Deskundig begeleid 
door het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie werd de route van Grave naar Nijmegen 
gevolgd, waarbij opdrachtsgewijs bekeken werd 
hoe met de middelen van nu de uitdagingen van 
weleer zouden kunnen worden opgelost. Naast het 
leerzame aspect was ook het sociale aspect een 
doelstelling, die mede door het fantastische weer 
ruimschoots werd gehaald. 
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Collega bereikt de top 

Sergeant-majoor De Hond, 
SMI van de Acie heeft de 
energie van een hele 
compagnie in hem zitten. 
Naast zijn fulltime baan bij 30 
Natresbat, helpt hij nog in een 
ouderenhuis, het dierenasiel 
en is hij een actief sporter. Zo 
zijn marathons hem niet 

vreemd en af en toe vanuit Vlissingen naar 
Oirschot fietsen is best leuk. Maarja, dan is 
het ook wel tijd voor de volgende uitdaging: 
klimmen en wel voor Mount 13.   

Een week voorafgaande de klim: “Volgende week 
is het zover! Ik mag samen met 
enkele collega’s een poging wagen 
om de top van de Weismies in 
Zwitserland te bereiken (4028m) 
voor het goede doel! Ondertussen 
heb ik al aardig wat geld mogen 
inzamelen maar het zou mooi zijn 
wanneer we dit bedrag nog iets 
hoger kunnen krijgen. 

Naast de sportieve uitdaging doen 
wij dit zodat de Stichting Mount 13 
activiteiten kan organiseren voor de 
partners en kinderen van 
gesneuvelde militairen met als doel 
om deze een mooie tijd te bezorgen.” 

17 september 2018 “Na een prima maaltijd en 
een rustige nacht in hotel Roby in Saas-Grund zijn 
we deze morgen gestart met het maken van de 
eerste hoogtemeters.”  

“Met vlagen was de klim best pittig maar de groep 
waarmee ik dit mag doen zorgt er voornamelijk 
voor dat het allemaal een prettige ervaring is. Het 
biertje in de hut voelt daarom meer dan 
verdiend.” 

 

18 september 2018 “Na een knus 
nachtje in de Weissmiesshuette en 
een goed ontbijt zijn we vandaag 
eerst voor de top van de Jägihorn 
gegaan.  

Na een stevig stukje klimmen hebben 
we de top uiteindelijk bereikt en zijn 
we weer terug gelopen om te 
lunchen. Na de lunch en een 
apfelstrudel met vanillesaus, zijn we 
het laatste stukje gaan lopen naar de 
Hohsaas. Hier zullen we uiteindelijk 

ook weer een nachtje blijven slapen.” 
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19 september 2018 “Vandaag in het kader van 
vertrouwd raken met het materiaal en het 
verleggen van grenzen wezen ijsklimmen in de 
gletsjers. Uiteindelijk erg genoten van de 
saamhorigheid binnen de groep! Nu weer even 
lekker relaxen en een stevige maaltijd nuttigen. 
Daarna lekker op tijd het mandje in en er 
vervolgens belachelijk vroeg weer uit voor de 
toppoging op de Weissmies.” 

 

20 september 2018 “In alle vroegte zijn we 
vertrokken om een poging te wagen om de top 
van Weissmies te bereiken. Na een flinke 
wandeling hebben we het uiteindelijk gehaald. Na 
veelvuldig omvergeblazen te zijn van het 
overweldigende uitzicht hebben we de hut 
uiteindelijk weer bereikt en genoten van een 
welverdiend biertje. 

 

Natuurlijk mogen we niet vergeten waarom we dit 
doen. Naast de sportieve uitdaging doen wij dit 
zodat de Stichting Mount 13 activiteiten kan 
organiseren voor de partners en kinderen van 

gesneuvelde militairen met 
als doel om deze een mooie 
tijd te bezorgen.” 

Jaarlijks vindt de ‘Mount 13’ 
klim plaats. Het is in 2012 
begonnen als een persoonlijk 
project van de destijds 
brigadeadjudant Rien van 
Duren. Hij wilde iets 
organiseren voor militairen, 
door militairen. Zelf weet hij 
uit ervaring als geen ander 
hoe het is om als kind al op 
jonge leeftijd zonder vader 
te moeten opgroeien. 
Daarom bedacht hij dat het 
iets moest worden voor de 
kinderen van gesneuvelde 
collega s binnen de gehele 
krijgsmacht. 

Met een aantal collega’s had 
hij eerder bergen 
beklommen in de Alpen. Het 
idee ontstond dan ook om 
een uitdagende klimtocht 

voor militairen te organiseren, die op deze manier 
geld gingen inzamelen om uiteindelijk van het 
opgehaalde geld een leuk weekend te kunnen 
organiseren voor die kinderen en hun moeders. 
Militairen die een link hebben met 13 Lichte 
Brigade mogen meedoen. 
 

 
Voor meer informatie, of donaties aan dit 
prachtige doel: https://
www.facebook.com/stichtingmount13/ 

https://www.facebook.com/stichtingmount13/
https://www.facebook.com/stichtingmount13/
https://www.facebook.com/stichtingmount13/
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Hoog bezoek aan Ccie 

8 september 2018 Vandaag bracht de 
plaatsvervangend commandant 
landstrijdkrachten (P-CLAS), generaal-majoor 
Matthijssen, een bezoek aan de mannen en 
vrouwen van de Ccie. 

Het programma ‘koken te velde’ bood de 
generaal uitstekend de mogelijkheid om met 
iedereen te spreken, terwijl hij bij het onderdeel 

schieten een goede indruk kreeg van de vaardigheden op de 
Colt. 



 26 

 

Werkbezoek Den Haag 

5 september 2018         
Een redelijke delegatie van het stafdetachement 
heeft deelgenomen aan een georganiseerd bezoek 
aan ‘t Haagse. 

De ochtend werd 
besteed aan een 
bezoek aan het 
Binnenhof, met de 
Ridderzaal en de 
Eerste- en Tweede 
Kamer onder 
begeleiding van 
een gids. 

 

Het middagprogramma bestond uit een lunch op 
het Ministerie van Defensie. Gewoon Paresto, 
maar dan toch nèt een beetje anders. Na de lunch 
werd door Hoofd NatOps-J3, lkol Marcel Duvekot 
een bijzonder interessante presentatie gegeven.  
Hoofd-NatOps besluit bijvoorbeeld tijdens een 
ramp welke eenheden nodig zijn om in te zetten. 
Zo nam hij ook uitgebreid te tijd om vragen te 
beantwoorden over de pilot notice-to-move 6 uur 
(NMT6) en kon hij precies vertellen wat er 
bijvoorbeeld vanuit Den Haag verwacht wordt van 
30 Natresbat ten aanzien van NTM6 en hoe dit 
zich verhoudt tot Terrorisme Gevolg Bestrijding. 

Aansluitend mocht er nog een kijkje achter de 
schermen genomen worden van het Defensie 
Operatie Centrum (DOC) alwaar lkol Lon Cramers, 
Hoofd-DOC uitleg gaf over de functie van het DOC 
binnen Defensie. 

 

Een aardig detail: het DOC heeft een eigen pool 
met reservisten die het hele jaar door opgeroepen 
kunnen worden om het voortzettingsvermogen 
van het DOC te kunnen garanderen. Om current 
te blijven op de procedures en systemen draaien 
zij periodiek ook reguliere diensten.  

Opening werklocatie Acie 

15 September 2018          
Met de sluiting van het marine etablissement in Vlissingen, 
kon de Acie ook niet langer meer van de locatie gebruik 
maken. Hierdoor zijn zij nu (tijdelijk) ondergebracht in een 
bedrijfspand in Ritthem, nabij Vlissingen. De locatie werd op 
feestelijke wijze in geopend in het bijzijn van de 
Burgemeester van Vlissingen, onze Korpscommandant en –
adjudant alsmede afgevaardigden vanuit onze eigen staf. 
Gelijktijdig met de opening, vond de jaarlijkse familiedag 
plaats.  
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Sportkalender  2019  
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IBB / Notice To Move 6      
Oirschot 30 augustus 2018 

Ingeleid door een enthousiaste brigade-generaal Koot, geeft majoor 
Derks van de projectgroep IBB/NTM6 een infobriefing aan het 
personeel van 30 Natresbat in de biosscoopzaal op de Ruyter van 
Steveninckkazerne.  

Vanaf ‘nul’ is er in een korte tijd door een projectgroep grote stappen 
gemaakt. Met de geleverde inspanningen is 30 Natresbat met één peloton 
op 6 uur notice to move beschikbaar en inzetbaar.  

De komende jaren zullen er meer pelotons op NTM6 komen te staan.  

In memoriam 
 

Donderdag 9 augustus 2018 bereikte 
ons het zeer treurige nieuws dat 
kapitein Ruud van Opstal ons is 
ontvallen. Kapitein Van Opstal is in 
1986 opgekomen bij Defensie en 
heeft tot 1991 als beroepsmilitair bij 
de Landmacht gewerkt, waarna hij 
reservist is geworden. Binnen de staf 
van 30 Natres bataljon vervulde hij 
de functie van Hoofd Logistiek & 
Milieu. Een geliefd collega met als 
bijnaam de Grote Vriendelijke Reus. 
De uitvaart vond plaats op 17 
augustus en was met (beperkte) 
militaire eer. Veel collega’s waren 
tijdens de uitvaart aanwezig om een 
laatste groet te brengen.  
Onze gedachten gaan uit naar zijn 
vrouw Petra en dochters Ilse en Sanne. 
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Bevorderingen bij de Dcie  

Met dank aan sld Luuk Maas 

4 juli 2018 Tijdens LA9 wordt Kpl Van Druten 
bevordert tot korporaal der Eerste Klasse. Sld2 
Geurkink en sld2 Musters worden bevordert tot 
soldaat der Eerste Klasse.  

Oefenen voor Prinsjesdag 
Door sld Davy Nelis 

"Presenteer - geweer!", galmt het over het 
munitie complex in Ritthem als de Acie tot in de 
late uurtjes bezig is met het oefenen van de juiste 
exercitie voor Prinsjesdag. 

Nog iets meer dan een week en dan is het zo ver. 

Er wordt hier en daar wat gelachen en gepraat 
omdat het stiekem toch best wel spannend is; 
zólang in de houding staan, precies tegenover je 
collega, het moet er strak uitzien en exercitie 
moet perfect uitgevoerd worden.  

De oefenavond verloopt nog niet helemaal 
vlekkeloos. Hier en daar worden er wat foutjes 
gemaakt, zowel door de manschappen als door de 
onderofficieren en officieren. Gelukkig maar, 
anders zouden we niets leren! 

Aan het einde van de avond wordt er nog iets 
gedronken in de gloednieuwe bar, iedereen is 
voldaan. De Acie gaat met een gerust hart 
richting Prinsjesdag! 

Vijf of meer 

Door sld Luuk Maas 

11 juli 2018            
Reservisten van de Dcie die vijf of meer steunverleningen hebben gedraaid, worden door kapitein 
Theunissen in het zonnetje gezet. Sm Oscar Lahaije werd extra bedankt voor zijn verdiensten bij 
4pel. 
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Herdenking Roermond 

1 september 2018  

Reservisten van onze Dcie hebben wederom een 
eervolle invulling gegeven aan de jaarlijkse 
herdenking te Roermond. Zo werd onder andere 
het leggen van kransen begeleid en ondersteund. 
De kransen werden gelegd bij het Nationaal 
Monument voor Vredesoperaties en het Nationaal 
Indië monument.  

Bij het monument voor Indië gedenken wij de 
ruim 6200 militairen die tussen 1945 en 1962 zijn 
omgekomen. De slachtoffers vielen tijdens missies 
in de toenmalige overzeese gebiedsdelen 
Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Met het 
monument voor vredesoperaties gedenkt 
Nederland de militairen die sinds het begin van de 
Korea-oorlog tijdens of als gevolg van een 
vredesoperatie om het leven zijn gekomen.  
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Beëdiging Heerlen 

14 juli 2018   

Het Burgemeester van Grunsvenplein in Heerlen kleurde 
groen met de beëdigingsceremonie van 24 nieuwe 
reservisten. Voorafgaande de ceremonie marcheerde vijf 
compagnieën door het stadscentrum van Heerlen. Een mooi 
vertoon dat muzikaal werd opgeluisterd door onze collega’s 
van de FKNR. 
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30 Natres bataljon  
CLAS-winnaar Vierdaagse  

De Nijmeegse Vierdaagse loop je niet ‘even’. 
Hier gaan maanden met mars-trainingen aan 
vooraf, om vervolgens vier dagen lang 
maximale inzet en doorzettingsvermogen te 
laten zien om uiteindelijk die felbegeerde 
medaille te verdienen! 

 

Een tweetal detachementen namen dit jaar vanuit 
30 Natresbat deel, waarvan één zelfs als beste 
detachement van de landmacht verkozen werd en 
met deze eerste prijs het ‘CLAS-vaantje’ won! Een 
fantastische prestatie! 

 

“Het was zeker zwaar, niet alleen 
fysiek, maar ook mentaal” zegt de 
jonge eerstejaars-
detachementscommandant, sergeant 
Hans Reicharz. Militaire deelnemers 
aan de Vierdaagse mogen in principe 
kiezen voor 4x40 km mét bepakking, 
of 4x50 km zonder bepakking. Als 
men er voor kiest om in 
detachement te lopen, is het 
standaard 40 kilometer met 
bepakking waarbij het drooggewicht 
(dus exclusief eten en drinken) 10 kg 
is. “Dat is voor veel beroeps-
militairen al best een uitdaging, laat 
staan voor reservisten die normaal 
gesproken geen lange afstanden 

lopen zoals verkenners of luchtmobiel tijdens hun 
opleiding of oefeningen”. Toch heeft het 
detachement van Reicharz zonder uitvallers de 
finish gehaald. Naast het fysieke element, blijft de 
Vierdaagse ook voor de ervaren lopers een 
mentale uitdaging. “Iedereen krijgt bijvoorbeeld 
zijn ‘moment’, ook ik” aldus sergeant Reicharz. 
“Als detachementscommandant heb je een 
bepaald doel voor ogen en dat wil je graag met je 
groep halen. In mijn geval was dat in eerste 
instantie gezamenlijk de eindstreep halen. 
Uiteraard op een goede manier, waarbij men ook 
een hoop lol kan beleven en zo plezierig terug kan 
kijken op een top prestatie. Daarnaast strijdt 30 
Natresbat traditioneel met het ’vaantjes-
detachement’ voor de eerste prijs. Hoewel 
voorgaande jaren daar heel hoog op ingezet werd, 

Nijmeegse Vierdaagse 2018  
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zo niet als primaire doel, lag de focus hier dit jaar 
minder op. We deden gewoon ons ding – op een 
professionele manier en met trots.      
Dat heeft denk ik de doorslag gegeven om de 
eerste prijs te winnen”. Voorgaande jaren was het 
detachement van 11 Bevoorradingscie (11 Bevo) 
van 11 Luchtmobiele Brigade de grootse 
‘concurrent’, omdat zij vaak wonnen. Maar dit jaar 
viel het de Interservice Beoordelings- en 
Controlecommissie (IBCC) op dat het 30-1 
detachement van 30 Natresbat toch echt de beste 
was. Het detachement van 20 Natresbat onder 
leiding van luitenant Merien van der Velden haalde 
een tweede plek, 11 Bevo een derde. Uiteraard 
ook hulde! 

 

Het CLAS-vaantje winnen, naast het met succes 
uitlopen van de Vierdaagse is een geweldige 
prestatie. Detachementen worden vanaf aankomst 
op Kamp Heumensoord (een tijdelijke militair 
kampement in Nijmegen) onder een vergrootglas 
gelegd. Aspecten als netheid van de slaapplekken, 
of gedrag op het kamp spelen bijvoorbeeld een 
rol. Daarnaast worden de strijdende 
detachementen geacht de gehele route volledig in 
de maat te lopen, moet er sprake zijn van 
volledige uniformiteit conform kledingvoorschrift 
Koninklijke Landmacht (een zonnebril, of 
handdoek om de nek is bijvoorbeeld uit den boze) 
en mag men enkel pauzeren op de officiële 
militaire rustposten (ongeveer na iedere 10-15 
km). Dit zijn slechts een paar voorbeelden uit een 
waslijst aan gedragingen welke door een klein 
peloton aan waarnemers van de IBCC 
geobserveerd worden tijdens de Vierdaagse. Op 
het kamp, op de route, in uniform of heimelijk in 
burger.  

 

Om dan als beste van de landmacht uitgeroepen 
te worden, is natuurlijk fantastische promotie voor 

30 Natresbat, zo niet voor de reservisten in het 
algemeen. Het detachement heeft een ongekend 
hoge mate van professionaliteit, discipline en 
doorzettingsvermogen getoond. Daar waar menig 
persoon tijdelijk wel even het wenselijke ‘kin 
omhoog-borst vooruit’ kan tonen, hou je dat 
onmogelijk vier dagen vol, onder fysiek en 
mentaal zware omstandigheden. Dat kan alleen 
met een goed getraind team waarin men elkaar 
door dik en dun steunt. Hierin ligt dan ook de 
voornaamste taak van een detachements-
commandant, welke door Reicharz met verve is 
vervuld.  

 

Het mentale aspect van de Vierdaagse is vooral 
het door blijven lopen, ondanks blaren, pijn, 
slaaptekort, weinig privacy en eten wat de pot 
schaft. Als commandant ben je vooral bezig met 
je personeel: drinkt iedereen genoeg, heeft 
iedereen gegeten, loopt iedereen nog in de maat, 
kunnen we het tempo verhogen of moet ik gaan 
vertragen, hoe kan ik de sfeer positief 
beïnvloeden, hoe is iedereen er fysiek aan toe? 
Voor dat laatste zijn er gelukkig verzorgers 
aanwezig. De meeste detachementen kiezen 
hiervoor en dit is ontzettend belangrijk. Een 
detachement dat voor de eerste prijs gaat, moet 
eigenlijk gezien worden als een professioneel 
(top)sportersteam. Hoe meer de medische 
verzorging, organisatorische zaken en overige 
ondersteuning overgenomen kan worden van de 
lopers, hoeveel meer tijd zij hebben om met hun 
‘sport’ bezig te zijn en hier volledige de focus op 
te kunnen houden. Sergeant Reicharz: “Als een 
loper voelt dat er blaren onder de voeten zitten, 
en dan tijdens een rust ook nog eens zelf op zoek 
moet gaan naar iemand die blaren op een goede 
manier kan doorprikken en al dan niet in een 
lange wachtrij moet gaan staan, is dat alles 
behalve wenselijk voor een wedstrijdteam.     
Het kost dan tijd, focus en komt niet ten goede 
aan de groep die daarmee uit hun flow gehaald 
wordt”. Een verzorger taped voeten, prikt blaren, 
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zorgt voor drinken en voeding tijdens de korte 
marsrusten en ook het plannen van de hele dag 
van ’s ochtends tot ’s avonds om het detachement 
van alle essentiële zaken te voorzien hoort erbij. 

 

Daarnaast is een verzorger cruciaal om de 
commandant te informeren over de status van 
zijn personeel. Vragen als: is het verantwoord om 
door te gaan? Heeft iemand het warm, of is er 
sprake van warmteletsel? Ligt er een blessure op 
de loer? En kunnen we er (snel) iets aan doen? 
Zoiets ligt meestal niet binnen het specialisme 
van een detachementscommandant. Een goede 
verzorger is niet alleen medisch goed onderlegd 
maar ook een soort moeder of vader van het 
detachement. Ook hierin had 30 Natresbat geluk 
met korporaal Jeroen van Vessem als Vierdaagse 
veteraan-verzorger (dit was zijn vierde jaar als 
verzorger) en tweedejaars soldaat Danique van 
Drunen. 

 

Hoewel het natuurlijk heel bijzonder is dat het 
vaantje naar 30 Natresbat is gegaan, zijn we als 
bataljon uiteraard ook ontzettend trots op al onze 
collega’s die de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen 
hebben, of aan het werk waren binnen het 
wachtdetachement van Kamp Heumensoord!  

 

 

Meedoen? 

 

Wil jij ook (weer) meedoen met de 
Nijmeegse Vierdaagse in 2019?    
Blok dan nu alvast 15 t/m 19 juli in je 
agenda! Het leukste is om mee te lopen in 
ons 30-1 ‘vaantjesdetachement’. Als 
deelnemer in het detachement heb je 
weinig omkijken naar alles, behalve het 
lopen! Het trainingsschema, vergoedingen, 
(medische) verzorging, inschrijven 
(deelname gegarandeerd), etc. wordt voor 
jou geregeld! 

Binnenkort zal er meer informatie komen 
en wordt er een detachement geformeerd. 
Het mooie is dat het vaantjesdetachement 
in beginsel openstaat voor alle reservisten 
van 30 Natresbat, waardoor je ook leuke 
collega’s van de andere compagnieën leert 
kennen. Je hoeft trouwens geen ervaren 
loper te zijn, het detachement van 2018 
bestond voor de helft uit eerstejaarslopers 
waarvan iedereen die aan de Vierdaagse 
startte, het met succes uitgelopen heeft.  

Neem hiervoor z.s.m. contact op met de 
detachementscommandant, sergeant Hans 
Reicharz: hp.reicharz@mindef.nl  

mailto:HP.Reicharz@mindef.nl
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Steunverlening  
kamp Heumensoord 
 
Door sld1 Eelco Buijs 

 

Nijmegen juni 2018  
Vorig jaar heb ik mijn eerste Vierdaagse met 
succes uitgelopen. Maar dat ging niet vanzelf, 
hiervoor hebben we van te voren veel 
oefentochten gemaakt. Het was zwaar, maar wel 
een fantastische ervaring. Ook de sfeer op kamp 
Heumensoord maakte het evenement helemaal 
af. Dit jaar zou ik niet meelopen, omdat ik de tijd 
niet kon vrijmaken voor de nodige oefentochten 
en begin van het jaar nog met een blessure liep.  

Maar je kon je wel opgeven voor bewakings-
diensten tijdens de Vierdaagse. De bewaking 
begint overigens al een week voor de Vierdaagse 
tijdens de opbouw van het kamp. De bewaking 
van het kamp gebeurde door de natres, 
aangevuld met een aantal beroepscollega’s. Naast 
de Natres was er ook een QRF-groep aanwezig 
(beroeps), brandweer en de marechaussee. De 
wachtcommandant had contact met al die 
groepen en middels C2000 ook eventueel met 
andere hulpdiensten. 

De W5H voor de bewaking en beveiliging van 
Kamp Heumensoord was een opdracht om de 
veiligheid van alle tijdelijke inwoners van het 
kamp te waarborgen, zonder dat het afbreuk 
deed aan het open en feestelijke karakter van het 
evenement. Ik vind dat we daar goed in geslaagd 
zijn. 

De bewaking gebeurde in 12-uurs diensten van 
8.00 tot 20.00 uur en van 20.00 tot 08.00 uur. 
Binnen de diensten rouleerden we in verschillende 
diensten; voorpoort (ingang), achterpoort 
(uitgang), verschillende patrouilles (lopend, fiets 
en auto), camerabewaking, stand-by en rust. 

Uiteraard hielden we rekening met de lopers, in 
de ochtend bij het vertrek en in de middag bij het 
terugkomen, was de voorpoort alleen voor de 
lopers en was de achterpoort zowel de ingang als 
uitgang. Regelmatig moesten de collega’s van de 
stand-by in die periode bijspringen om auto’s 
tegen te houden en te zorgen dat men elkaar kon 

passeren. 

Er lagen ook van die 
betonnen (lego-)
blokken, en een 
aantal auto’s hebben 
wat deuken of 
krassen in hun 
bumper gereden. 

Zoals jullie weten is 
de controle om het 
kamp op te komen 
streng, het is niet de 
bedoeling dat 
militairen die niet 
meedoen aan de 
Vierdaagse even 
langs komen om 
feest te vieren. Ook 
waren niet alle 
leveranciers 
aangemeld, wat voor 
extra werk zorgde en 
soms een flinke rij 
voor de poort 
veroorzaakte.  

Er waren nogal 
onhandige 
fietspoortjes 
geplaats, die soms voor enige irritatie zorgde. 
Ook hadden sommige beschonken gasten en 
lopers moeite met de poortjes, waarbij men wel 
eens op de natres zat te mopperen waarom de 
slagboom niet omhoog kon.  

De nachtploeg zag ’s ochtend de lopers 
vertrekken, de dagploeg zag ze ’s middags 
terugkomen. Omdat de autopatrouille op het 
kamp op dat moment geen zin heeft, stonden we 
samen met de stand-by, rust en poortdienst in de  
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houding voor de lopers. Dat vond ik zelf het 
leukste om te zien (en te doen). Ongelofelijk 
hoeveel detachementen uit allerlei landen er 
meedoen.  

Er waren 6 camera’s die vanuit de controlekamer 
elk 360 graden draaibaar waren en ook nog eens 
konden in- en uitzoomen. Met de camera was je 
zelfs in staat om de cijfercode op de hekken 
(nooduitgangen) te controleren! Het zal geen 
verrassing zijn dat we met camera’s niet alleen 
buiten het kamp maar binnen het kamp van alles 
in de gaten hielden. Feestvierders die op de 
terugweg naar de slaapverblijven die ondersteund 
moesten worden, elkaar heel leuk vonden, enz. 

Tijdens de diensten heb ik de sfeer van de 
Vierdaagse en het kamp goed mee gekregen. Als 
voormalig loper maak je dit nu eens mee zonder 
moe te zijn en pijntjes te hebben. 

De wachtdienst was een mix met andere 
compagnieën, die je niet zo vaak tijdens de 
reguliere oefeningen tegen komt. Dat was super 
gezellig en veel verhalen zijn uitgewisseld. Ook 
heb ik diverse lopers van onze compagnie 
gesproken.  

Wij oefenen het hele jaar door regelmatig in het 
bewaken en beveiligen en dit hebben we nu ook 
kunnen uitoefenen in een realistische situatie.   
De unieke feeststemming op Kamp Heumensoord 
maakt het helemaal af.  

Ik weet even niet zeker of ik volgend jaar zelf 
weer meeloop. Maar als ik niet mee ga lopen en 
als we ons weer kunnen opgeven voor de 
bewaking van het kamp, ben ik er graag weer bij.  

 

4Daagse detachement 30-2 

Dit jaar nam voor het eerst sinds lange tijd 
een tweede detachement van 30 Natresbat 
deel aan de Nijmeegse Vierdaagse.  

Door Sgt1 Edwin ter Haar 

Het Vierdaagse ‘vaantjes’-detachement van 30 

Natresbat heeft door de jaren heen een 
behoorlijke reputatie opgebouwd. Zo wordt dat 
ook dit jaar met het winnen van het CLAS-
vaantje. Maar in het kielzog detachement ‘30-1’, 
liep er nog een detachement ‘30-2’ mee: het 
detachement van de Bcie uit Breda, onder leiding 
van sergeant-majoor Frank van der Branden. 

Dit vrienden-detachement is eigenlijk spontaan 
ontstaan. Toen verschillende soldaten van 4pel 
deel wilde nemen aan de Vierdaagse, duurde het 
niet lang voordat de kreet ‘pelotons-detachement’ 
viel. “Toen ze mij vroegen als 
detachementscommandant, zag ik dit als een 
mooie uitdaging” vertelde sm Van der Branden. 
“Maar ik wist dat binnen het peloton te weinig 
animo was om een detachement te vormen”. Een 
detachement is pas mogelijk vanaf 11 deelnemers 
en dat is dan het minimale. “Vandaar dat ik er 
een compagnies- gebeuren van gemaakt heb. Zo 
kreeg ik ook nog wat aanwas uit de andere 
pelotons. 

Vanuit de bataljonsstaf was ook geen bezwaar, 
mits ik me aan het trainingsprogramma van het 
bataljon hield. Op een enkele uitzondering na is 
dat ook prima gelukt. 

We hebben ons niet bezig gehouden met het 
wedstrijd element, maar we hebben ons tijdens al 

die dagen correct 
militair gedragen. Ik 
wilde niet hebben dat 
men achteraf zouden 
zeggen: Wat een 
zooitje daar in Breda. 
Nee we konden zeker 
trots zijn op onze 
prestatie. Erg moeilijk 
was het niet. Na al die 
kilometers trainen werd 
het detachement 
steeds hechter en 
hechter en mijn doel 
om zonder uitvallers 
over de Via Gladiola te 
lopen is me ook 
gelukt”. 

Sld Nuiten: “De 
Vierdaagse stond niet 
op mijn bucket list, 
maar het leek me 
gewoon mooi om een 
keer mee te maken en 
waarom niet gelijk met 
de maten. Of ik het 
volgend jaar weer zou 
doen? Geen idee. Dat 
zien we dan wel weer.”    
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50-uurs oefening Ecie  
Door sgt Frans Houben 

21-23 juni 2018  

We kunnen terugblikken 
op een geweldig geslaagde 
50-uurs samengesteld 
optreden. Het begon er al 
mee dat we zouden gaan 
werken met twee 
samengestelde pelotons: 
pel 1/3 en pel 2/4 olv 
respectievelijk PC1/OPC1 
en PC2/OPC2. Voor elk van 
deze pelotons de opdracht 
om een MOB Complex te 

bewaken/beveiligen. So far so good. Om het 
samengesteld optreden helemaal realistisch te 
maken werden, eenmaal aangekomen op MC 
Mariahout, ook nog de PCn en OPCn van de 
pelotons gewisseld… 

Verrassing voor iedereen. Dit betekende dat de 
PCn wel hun oorspronkelijke opdracht en 
aangevraagde materiaal behielden maar andere 
‘poppetjes’ kregen. De opdracht vond verder 
plaats onder Alert State C: met scherfwerend vest 
en 3-eenheid 24/7 dus. 

Zo bestond peloton ‘2’ dus uit de onderofficieren, 
manschappen en AS-materialen van peloton 1/3 
en de PC en OPC van peloton 2. Voor hen de 
opdracht om vanuit MC Mariahout onder Alert 
State C beveiligd te verplaatsen naar MC 
Veldhoven om daar het complex te bewaken en 
twee vitale objecten te beveiligen. Buiten twee 
Dixi’s waren er verder geen faciliteiten aanwezig. 

PC-2 trad zeer kordaat op en binnen no time 
waren we FOC, al was dat al diep in de nacht, die 
verder rustig verliep. In de loop van de dag waren 
er wat waarnemingen van verdachte personen, 
zogenaamde jagers en 2 mannen in een Amarok 
met rode cowboyhoeden… Deze meldingen 
kwamen met wat haperingen door maar na 
doorvragen van de WC wel compleet. In de loop 
van de oefening ging de kwaliteit van de 
meldingen gelukkig snel omhoog, wat in de laatse 
casus, de “zelfmoordaanslag” ervoor zorgde dat 
de QRF goed op de hoogte was en snel ter 
plaatse. Van de HL’s kregen we hiervoor een 
dikke pluim en werd de cie als geheel aangemerkt 
als ‘top 2’ materiaal van het bataljon. 

De cie-staf verhuisde halverwege de oef van 
Mariahout naar Veldhoven, wat ons ertoe noopte 
de alarmopstellingen opnieuw uit te zetten, wat 
ernstig ten koste van de broodnodige rust ging. 
Maar ook dat hoort erbij. 

Toen zaterdag eenmaal het bevel tot opbreken 
kwam was de boel binnen het uur gepakt, 
inclusief de boogtenten, kachels en de “lange 
mast”. Ook de afwikkeling verliep op rolletjes en 
ruim voor de eindtijd stond alles weer in de 
wapenkamer en de AS-hokken. 

Kortom, een geslaagde oefening waar we met 
trots op terug mogen kijken, er is hier echt iets 
neergezet. 

Natuurlijk waren er genoeg leermomenten en 
kleine ergernissen maar dit is zonder 
noemenswaardige strubbelingen door iedereen 
goed opgepakt, erg professioneel. 

Ook bij peloton ‘1’ was er een soortgelijk beeld en 
de gast-smi van de Acie gaf zelfs aan graag nog 
eens terug te willen komen. 

Een paar foto’s die aangeven dat er ook schaarse 
momenten van echte ontspanning waren, gasten 
omschreven het zelfs als ‘gezellig’ en ‘goed voor 
mekaar’… 

 

 

Pelotonsuitje Ecie, 3pel 
Door sld1 Thom van der Heijden 

Baexem 9 juni 2018  

Het derde peloton van de Ecie heeft een leuk 
pelotonsuitje gehouden waarbij de schietbaan in 
Baexem op het programma stond. Er werd met 
verschillende wapens en munitie geschoten zoals 
een revolver, de Glock 17 en een Kalasjnikov. 

Na het schieten had een van de pelotonsleden een 
uitstekende barbecue bij hem thuis verzorgd met 
voldoende dorstlessers... 
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 50 uurs Dcie 
Door sld1 Luuk Maas 

14-16 juni 2018 De laatste 50-uurs is alweer 
vier jaar geleden, dus voor 70% van de Dcie was 
dit de primeur. In het kader van bewaken en 
beveiligen moesten we het mob-complex in 
Mariahout en Veldhoven tegen kwaadwillende 
beschermen. De cie-staf werd aardig op de proef 
gesteld door o.a. het ruilen van sleutelpersonen 
en er werden slechtnieuws-gesprekken gevoerd. 
Aan de poort ging de opdracht gewoon van start 
en werd de toegang tot het complex gedurende de 
hele 50-uurs door de groep bewaakt. Er was af en 
toe een leuke afwisseling gepland d.m.v. 
realistische roleplay. Iedereen vroeg zich echter 
wel af waarom de scouting om half 2 ’s nachts een 
dropping uit ging zetten… De loodzware en warme 
scherfwerende vesten zijn na 10 uur echt niet 
prettig om te dragen, hier kwam een stukje 
omgaan met teleurstellingen bij kijken. Tijdens de 
dooie momenten kwam wel naar voren dat 
kameraadschap ervoor zorgt dat alles leuker 
wordt en dat we een steeds hechtere club worden. 
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Zorg voor kameraden  

Sm Alexander van Engelen 

 

Reservisten die graag na hun tijd als actief 
reservist verbonden willen blijven met het 
Korps, of die ook nu contact willen onder-
houden met oudgedienden van ons Korps, 
kunnen zich aanmelden bij Onze Vrijwilligers 
Vereniging Korps Nationale Reserve (OVV 
KNR). Een prachtig onderdeel van het Korps 
Nationale Reserve, dat zelfs verbonden is 
aan ons Korpsvaandel. Mooi om te zien dat 
reservisten met zowel tijdens als na de 
diensttijd met elkaar verbonden zijn en 
blijven. 

 

Ditmaal schrijft kpl1 b.d. Lex Faesen (secretaris 
OVV-Zuid) in onderstaand artikel vrij nuchter over 
het adopteren van oorlogsgraven. Ik vind het 
hartverwarmend om een dergelijke verbondenheid 
zelfs buiten mede-OVV’ers verder door te trekken 
naar gesneuvelde kameraden, voor hun graven te 
zorgen en hen te eren: 

Door OVV KNR geadopteerde 
graven in Margraten  

Door kpl1 b.d. Lex Faesen 

Begraafplaats Margraten 

Op de Amerikaanse Militaire begraafplaats in 
Margraten¹ liggen 8301 gesneuvelde soldaten van 
de Verenigde Staten van Amerika die ten tijde van 
de strijd in Zuid-Limburg, het Ardennenoffensief 
en in het Roergebied, gedurende de Tweede 
Wereldoorlog zijn gevallen. De begraafplaats is 
gelegen tussen de plaatsen Margraten en Cadier 
en Keer, aan de N278. 

In 2002 werd de stichting Adoptie Graven 
Margraten opgericht en nam het werk over van 
het z.g. Burgercomité. In de loop van het jaar 
2005 werd  door OVV contact opgenomen met 
deze stichting om de adoptie van de 3 graven 
officieel te maken. In januari 2006 ontving OVV 
de certificaten van adoptie van de 3 graven. 

Op vrijdag 26 mei 2006 werd door OVV  voor het 
eerst een bezoek met bloemen gebracht bij de 3 
graven. In 2009 werd de Stichting “Akker van 

Margraten” opgericht met het doel om 
herinneringen en verhalen vast te leggen (zie ook 
het boek “Van boerenakker tot soldatenkerkhof”) 
en door te geven. Anno 2013 zijn alle graven 
geadopteerd. De graven zijn door de Stichting 
aangewezen. 

De adoptie houdt in dat OVV omstreeks Memorial 
Day (laatste maandag in mei) met een 
detachement bloemen gaat leggen en er wordt de 
‘Last Post’ gespeeld. Deze bloemenlegging wordt 
namens OVV georganiseerd door OVV-Zuid, maar 
in principe kunnen alle leden van OVV aan het 
detachement deelnemen. 

 

Gegevens van de gesneuvelden 

De namen op de door OVV geadopteerde graven 
zijn: 

Yorko William J. Pvt Trooper 506 Pir Inf 101 
ABN Div., Year of Birth 1917, Kia 06-10-
1944; 
onderscheiden met de Purple Heart met 
Oak Leaf cluster en kwam uit Armstrong 
County in de staat Pennsyvania. 
te Margraten begraven: 2e blok rechts / 1e 
rij / 16e graf; 

Wiblitzhouser Kenneth F. Pvt 401 Gli Inf 101 
ABN Div., Year of Birth 1916, Kia 08-10-
1944; 
onderscheiden met de Purple heart 
medaille en kwam uit District of Columbia 
wellicht uit Washington; 
te Margraten begraven: 2e blok rechts / 2e 
rij / 14e graf; 

Whitehair Lawrence T Pfc 325 Gli Inf 82 ABN 
Div., Year of Birth 1920, Kia 02-10-1944; 
onderscheiden met de Purple Heart met 
Oak Leaf cluster en kwam uit Preston 
County.(West Virginia; 
te Margraten begraven: 2e blok rechts / 3e 
rij / 12e graf. 

 

Achtergrond van de genoemde gesneuvelden 

Onderzoek naar de achtergrond van de 
gesneuvelde bevrijders wordt bemoeilijkt door de 
Act of Privacy. Wat we toch hebben kunnen 
achterhalen is het volgende. 

Trooper Yorko heeft zijn basistraining en opleiding 
gevolgd in Camp Toccoa, Georgia in het jaar 
1942. Hij maakte deel uit van de nieuw opgerichte 
101 Airborne Division onder commando van 
Kolonel Robbert F. Sink. De 101 was het eerste 
Parachute Infantery Regiment, dat als 
luchtlandingseenheid werd opgeleid. 

Dus Trooper Yorko was een echte Toccoa man. 
Iedereen van deze eerste lichting droeg deze 
bijnaam met ere. 

Voor de gevechten in Normandië kreeg het 506th 
Infantery Regiment een Presidential Unit Citation² 
uitgereikt voor bijzondere heldenmoed tegen een 
gewapende vijand. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Limburg_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_de_Ardennen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruhrgebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Margraten_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cadier_en_Keer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cadier_en_Keer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciale_weg_278


 41 

 

Market Garden 

Dan volgt op 17 september 1944 de operatie 
Market Garden met de landingen bij Son en de 
bevrijding van Eindhoven. De gevechten om de 
corridor Veghel open te houden moet Trooper 
Yorko allemaal hebben meegemaakt. Zoals 
bekend was de brug bij Nijmegen de laatste brug 
die genomen werd. De 506th kreeg een sector 
toebedeeld van Heteren tot Randwijk met de plek 
die Het Eiland werd genoemd. Het 3e bataljon van 
het 506th regiment had de opdracht 
de westelijke linie van de Betuwe te 
bewaken. Deze linie liep van 
Opheusden tot Dodewaard. Op 4 
oktober groef het bataljon zich in. 

Op 5 oktober om 06.00 uur openden 
de Duitsers, komende vanuit het 
westen, een groot offensief om de 
Waalbrug bij Nijmegen weer in 
handen te krijgen. Om 08.45 uur 
moest het bataljon zijn reserves 
inzetten om de linie te behouden. 
Het was een grote hel aan het 
westelijk front van de Betuwe. De commandant 
van het 3e bataljon 506 Majoor Oliver Norton 
inspecteerde de linie van de H compagnie. Hij 
wilde weten of er voor deze positie nog Duitse 
troepen zaten. Hij sneuvelde door een inslag van 
een mortiergranaat. 

Majoor Norton ligt begraven op Margraten enkele 
graven voor William Yorko. 

Op 6 oktober vielen de Duitsers opnieuw aan, 
ondersteund door ongeveer 50 tanks. Opnieuw 
krijgt de westelijke linie ervan langs en het 1e 
bataljon moet zich terugtrekken. 

Ook Charles A. Mitchell trekt zich terug en komt 
twee gewonden tegen. Hij regelt een jeep en 
vervoert zijn gewonde kameraden naar de EHBO-
post in de molen ten oosten van Opheusden. De 

eerste gewonde brengt hij naar binnen. In de jeep 
zit de gewonde Trooper Yorko. Een Duitse tank 
neemt de jeep onder vuur. Trooper Yorko sneuvelt 
en de medisch officier, die hem verzorgde, raakt 
zwaar gewond. 

 

Pvt Wilblitzhouser landde op 17 september bij Son 
met 933 gliders, waarvan 750 binnen een mijl van 
het rallypoint terecht kwamen. Als verkenner 
vocht hij 72 dagen met zijn eenheid (het 401 

gliderinfanterie) om de corridor Son-
Veghel open te houden voor het Britse 
XXX Corps. Er waren grote verliezen. 

Noord-Afrika, Italië en D-Day 

Over de lotgevallen van Whitehair is op dit 
moment alleen iets bekend over de 
training en inzet van zijn regiment. De 
82nd Divisie (later herbenoemd tot 82nd 
Airborne Divisie) werd de oproep voor 
actieve dienst gegeven op 25 maart 1942. 
Na de initiële training werd het regiment 

gereorganiseerd tot Glider Infantry Unit en de 
325th werd ondergebracht bij de 325th Glider 
Infantry Regiment. 

Na een vervolgtraining werd het regiment in 
Noord-Afrika ingezet. Het regiment mocht echter 
pas gevechtshandelingen gaan verrichten na een 
training met landingsvaartuigen bij Salerno, Italië 
op 15 september 1943. Daarna werd het regiment 
naar Engeland gebracht voor de training voor 
operatie Overlord. Het regiment voerde een 
aanval uit met zweefvliegtuigen op 7 juni 1944 in 
Normandië, waar zware verliezen werden geleden. 
Op 9 juni 1944 werd de eerste en enige Medal of 
Honor door de 325th verdiend. In september 
1944 werd een aanval met zweefvliegtuigen 
uitgevoerd bij operatie Market Garden.  
Naderhand werd het regiment ingezet bij het 
Ardennenoffensief. 

https://www.ovvknr.nl/
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Meer informatie 

Helaas zijn er geen foto’s van deze gesneuvelden 
beschikbaar.  

Wel zijn er sites over de geschiedenis van: 

De 506th Parachute Infantry Regiment:  
http://www.ww2-airborne.us/units/506/506.html 
De 401st Glider Infantry Regiment:  
http://www.ww2-airborne.us/units/401/401.html 
De 325th Glider Infantry Regiment:  
http://www.ww2-airborne.us/units/325/325.html 

 

 

In ere gedenken 

We kunnen ons bijna niet voorstellen wat deze 
jonge militairen moeten hebben meegemaakt, 
maar we zijn heel dankbaar dat ze ons te hulp zijn 
gekomen. Daarom eren we deze jongens ieder 
jaar nog en staan we even stil bij het hoogste 
offer dat zij hebben gebracht. Laten we hopen dat 
steeds meer mensen de waanzin en ellende van 
een oorlog gaan realiseren en we zo wellicht 
conflicten kunnen voorkomen. 

 

¹ https://nl.wikipedia.org/wiki/
Amerikaanse_Begraafplaats_Margraten 
² https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Unit_Citation_
(United_States) 

Afbeelding van 325th Glider Infantry Regiment troepen 

http://www.ww2-airborne.us/units/506/506.html
http://www.ww2-airborne.us/units/401/401.html
http://www.ww2-airborne.us/units/325/325.html
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Ons personeelsblad IN SIGHT is eigenlijk 
heel bijzonder. Neem het Defensieblad 
STERKER! - hartstikke mooi natuurlijk. Maar 
je zult er nagenoeg niets kritisch in terug 
lezen. Dat is een keuze, en daar is verder 
niets mis mee. Als redactie hebben we echter  
graag een personeelsblad dat ook echt een 
personeelsblad is. Als een oefening echt 
dramatisch was, mag dat best terug komen 
in een stuk. Mits onderbouwd en graag hoe 
het dan in de toekomst beter zou kunnen. 
Dat maakt ons namelijk allemaal Slimmer!  

Gelukkig denkt onze hoofdredacteur daar ook zo 
over. Vorige IN SIGHT schreef ik een kritisch stuk 
over uniformiteit. Ditmaal een ingestuurd stuk dat 
ook kritisch is én onderbouwd. Zodoende 
publiceer ik het graag. Wees welkom om het er 
mee eens te zijn, of niet.  

Sm Alexander van Engelen 

 

De OVV'er en het tenue 

Door lkol b.d. Hans Schoenmakers 

De reden voor deze bijdrage 
in IN SIGHT is de kritiek die 
OVV-'ers vaak krijgen op 
hun 'uitmonstering' op het 
OVV-tenue.         
Tijdens beëdigingen, 
kransleggingen, het defilé in 
Wageningen of andere 
bijeenkomsten met een 
plechtig karakter, zijn er 
altijd militairen die OVV-'ers 
aanspreken op het feit dat 
er medailles en/of 'speldjes' 
gedragen worden die niet op 
het (militaire) tenue 
thuishoren.  

Gelukkig blijft menig OVV-er er kalm onder, met 
in gedachten dat er op elk tenue wel iets op te 
merken valt. Eerlijkheid gebied me te zeggen dat 
na uitleg van de ovv-'er, de militair over het 
algemeen zijn of haar standpunt moeilijk wijzigt 
en het oorspronkelijke oordeel handhaaft. Als er 
dan een onwelvoeglijke woordenwisseling 
plaatsvindt, valt die voor beide partijen niet goed 
uit. Alle twee dragen immers een uniform en door 
het bekvechten schaden beiden ook het aanzien 
van de organisatie waar ze voor staan. Het is 
voorgekomen dat een 'geridderde' OVV-'er werd 
aangevallen op het dragen van een IML-medaille, 
in plaats van eerbied voor het 'werk' dat aan die 
onderscheiding vooraf ging en de leeftijd van 
betrokkene! 

 

Ik besef dat mijn inleiding misschien ietwat 
'schoolmeesterachtig' over komt, maar ik weet 
ook dat het juist de gemiddelde natresmilitair is, 
die minder rechtlijnig denkt dan zijn of haar 

beroepscollega. De 'beroeps' staat per slot van 
rekening veelal minder vast verankerd in de 
burgermaatschappij dan de reservist. Ik tracht 
met deze bijdrage inzicht te geven in de 
beweegredenen van onze vereniging om af te 
wijken van de geldende militaire voorschriften 
(waaraan ook wij ons in het verleden 
gedisciplineerd hielden). 

 

Een korte uitleg over de 'Richtlijnen Tenue' van 
Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale 
Reserve kan daarom in de toekomst menig 
woordenstrijd in de kiem smoren.  

"Voor de wijze van dragen van onderscheidingen 
op het militaire uniform gelden bijzondere 
voorschriften per krijgsmachtdeel." (Handboek 
Onderscheidingen pagina 10/239.) Voor de 
Koninklijke Landmacht is dat in VS 2-1593 
geregeld, dus ook voor de militairen van de 
Nationale Reserve. Het is dan begrijpelijk dat ze 
hun gedachtegang doorzetten naar leden van de 
vereniging die aan hun Korps gelieerd is. En juist 
daar gaat de vergelijking in tenues mank. OVV is 
een vereniging die voor de bijzonderheden over 
het tenue, niet in alle opzichten het Voorschrift 
Tenuen Militairen KL volgt.  

Er zijn een aantal uitzonderingen, en die 
veroorzaken spanningen tussen actieve militairen 
en de leden van OVV. Alles is terug te vinden in 
de Richtlijnen Tenue van OVV KNR. (zie 
www.natres.nl/ovv/tenue) 

 

Ik neem de foto van mij (hierbij afgebeeld) als 
voorbeeld, sorry overigens maar de regen zorgde 
er tijdens een beëdiging in 's-Hertogenbosch voor 
dat niet alles er even vlekkeloos uitziet (inclusief 
mijn zorgelijke uitdrukking). Het groene, 
gouddoorweven erekoord, gedragen om de 
linkerschouder wordt uitgereikt aan leden van het 
eredetachement als zij tenminste vijf maal hebben 
deelgenomen aan plechtigheden zoals beschreven 
in ons huishoudelijk reglement. Op onze revers 
mogen spelden gedragen worden aan beide zijden 
maximaal twee. Rechts bijvoorbeeld de 
'veteranenspeld' of de natres-speld. In mijn geval 
de herinneringsspeld KL, uitgereikt bij mijn FLO 
als beroepsmilitair. De linkse jasomslag kan 
herinneringsspelden bevatten zoals de 'ex-
commando'-speld of de speld van de Binnenlandse 
Strijdkrachten. Die worden ook daadwerkelijk, 
waarlijk verdiend, gedragen! Op de rechter borst
(zak) boven het naamplaatje dragen wij 
'waarderingstekens' zoals voor trouw 
lidmaatschap en die voor een erelid. Onder de 
naam mogen maximaal drie vaardigheidstekens 
gespeld worden, denk aan het MLV of 
Buitengewoon geoefend handgranaatwerper. 

Aan de rechterzijde worden wings en 
onderscheidingen opgenomen. Afhankelijk van de 
gebeurtenis, net als bij de militairen, model 
opgemaakte of als batons.  

De kr i t ische noot  
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Er zijn echter een aantal toevoegingen die OVV 
toestaat, maar Defensie niet. Het 
'Verenigingskruis Verdienste BvW' en de 
'Bondsmedaille BvW', het 'Kruis van Verdienste 
KVNRO' en de 'Verzorgermedaille KNBLO' al dan 
niet met cijfer. Daarvoor heeft de drager 
daadwerkelijk 'iets voor moeten doen', die krijg je 
niet zo maar! KOVOM-medailles zijn daarom 
uitdrukkelijk niet in onze richtlijnen opgenomen. 

Daarnaast is het veroorloofd om [een bron van 
ergernis voor sommige militairen] decoraties van 
militaire marsen; -wedkampen; en - 
overlevingstochten; en buitenlandse marsen 
aangesloten bij de International Marching League 
(IML), te dragen. Teneinde een veelvoud van 
deze onderscheidingen op het tenue te 
voorkomen, wordt het aantal beperkt tot twee. In 
mijn geval (een keuze uit meerdere) de IML-
marsen 'Bern' en 'Fulda'. De drager kiest zelf. 
Voor dit alles hadden we een reden, en er is 
indertijd zorgvuldig over nagedacht. 

 

Bijna elke militair heeft 'iets' met uniformen. Het 
uniform zegt iets over de man of vrouw die het 
draagt. In het verleden keken NATRES-militairen 
vaak met enige afgunst naar het DT van 
beroepsmilitairen. De 'fruit salade' op menig 
uniform moest op zijn minst geëvenaard kunnen 
worden. Toen in de 90-er jaren de uitzendingen 
meer en meer gemeengoed werden, verdienden 
'de beroeps' medailles die niet voor reservisten 
waren weggelegd. Het duurde een hele tijd 
voordat de eerste NATRES-militairen konden 
worden uitgezonden. De doorsnee reservist was 
toen, qua onderscheidingen blij met zijn 
vrijwilligersmedaille, die van de Vierdaagse en 
mogelijk de TMPT (toen nog slechts voor 
officieren) en NOC-NSF. Het kon ook nog zijn dat 
dat een enkeling als dienstplichtig militair in 
bijvoorbeeld Libanon gediend had en daarmee VN
-medailles had verdiend.  

 

In de tijd dat de NATRES-militair nog met 55 jaar 
de dienst verliet, is er een 'grote' aanwas geweest 
in het ledenbestand van OVV KNR. Die hield 
plotseling op toen men tot 60 jaar 'mocht' en ook 
nu is de FLO-leeftijd weer opgetrokken. 
Tegelijkertijd werd het inmiddels voor NATRES-
militairen ook mogelijk om uitgezonden te 
worden. En dus 'medailles te vergaren' om het 
oneerbiedig te verwoorden. Om onze bestaande 
leden eveneens de mogelijkheid te bieden om een 
bescheiden 'rijtje onderscheidingen' op het 
verenigingstenue te kunnen dragen, heeft het 
bestuur zo'n tien jaar geleden een besluit 
genomen. De reden dat zowel veel NATRES-
militairen als OVV-leden (nog steeds) individueel 
of in detachementsverband, deelnemen aan 
(internationale) wandelfestijnen, was aanleiding 
om deze prestaties ook op ons uniform te laten 
prijken. Het beste NATRES-Vierdaagse-
detachement mocht in het verleden op rijkskosten 
naar de tweedaagse van Bern! De behaalde 
medaille mocht/mag nog steeds echter niet 
gedragen worden; bij ons wel! Als militair heb ik 
die echter (mij houdend aan VS 2-1593) nooit 
gedragen. Aangezien ik niet uitgezonden mocht 

worden, is mijn rijtje maar kort en dat zal ook wel 
zo blijven. 

Ook binnen onze vereniging bestaat er discussie 
over het OVV-tenue. Zo is een donkergrijze broek 
'voorschrift', de interpretatie van deze kleur is bij 
iedereen anders, dus er zijn ook leden met een 
vrij licht gekleurde donkergrijze. Iedereen mag 
een tenue aanschaffen, het is niet verplicht. Maar 
we hebben geen eigen sgt vzg, die zorgt voor het 
kleden van nieuwe leden. Er is ook geen centrale 
inkoop mogelijk, dus blijven we aangewezen op 
C&A, Bijenkorf of de plaatselijke kledingzaak. 
Vandaar de nodige varianten in de blauwe blazers 
en de lichtblauwe overhemden. Ook de baretten, 
ondergrondjes etc. zijn aan slijtage onderhevig en 
kunnen niet meer in de ruiling gegeven worden. 
Er blijft dus altijd wel iets aan te merken op het 
tenue. 

 

OVV-leden die recent het KNR hebben verlaten en 
dus in bezit zijn van het huidige DT kunnen, 
bijvoorbeeld bij het defilé in Wageningen of 
tijdens beëdigingen, dit tenue dragen. De 
opstelling van hen in het detachement wordt door 
de commandant bepaald. In de toekomst is te 
zien aan het borstzak embleem of het een actieve 
dan wel voormalig NATRES-militair is. Op het 
militaire tenue gelden de militaire richtlijnen! 

 

Ik hoop op deze wijze enige duidelijkheid en 
begrip te hebben gebracht. Kortom vraag een 
OVV-er liever wat hij draagt en wat hij er voor 
heeft moeten doen, dan een oordeel te vellen; dat 
voorkomt veel ongenoegen. 
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‘Even voorstellen…’ is natuurlijk niet 
exclusief voor IN SIGHT. Reservisten worden 
zo ook regelmatig vanuit hun opleiding of 
civiele werkgever gevraagd om iets te 
vertellen over hun bijzondere vorm van 
‘vrijetijdsbesteding’. Uiteraard is dit 
hartstikke mooi: met trots uitdragen waar je 
voor staat levert vaak goede promotie op 
voor 30 Natresbat, en Defensie in het 
verlengde. Zo ook ditmaal van sld1 Alex 
Otten van de Ecie. Een min of meer 
copy&paste van wat in het personeelsblad 
van zijn civiele werkgever: Van Gelder Groep 
B.V. is komen te staan.  

Met dank aan kpl John Jacobs 

In het dagelijks leven is Alex Otten senior 
projectengineer bij Van Gelder Verkeerstechniek. 
Daarnaast werkt hij ook nog bij Defensie voor 30 
Natres bataljon van het Korps Nationale Reserve. 
Heel wat anders, maar zo gek is de hobby van de 
44-jarige Alex uit Tiel niet. “Ik heb altijd al wat 
met Defensie gehad.” 

Op 16-jarige leeftijd probeerde Alex dan ook al bij 
Defensie aangenomen te worden. “Ik wilde duiker 
worden bij de marine of Genie, maar ik werd 
afgekeurd op het gehoor in mijn linkeroor. Ik 
deed een herkeuring, maar werd wederom voor 
hetzelfde afgekeurd. Toen ben ik gaan werken en 
na drie maanden werd ik gebeld of ik nog een 
tweede herkeuring wilde gaan doen. Daar ben ik 
toen niet op ingegaan, omdat ik net een vaste 
baan had. 

Achteraf heb ik nog wel eens spijt gehad dat ik 
niet verder een poging heb gedaan om bij 
Defensie te worden aangenomen.” 

Via open dag toch bij Defensie 
Toch kwam Alex zeven jaar geleden alsnog bij 
Defensie terecht. “Ik ging met mijn zoon altijd 
naar de open dagen van Defensie en zo kwam ik 
in aanraking met het Korps Nationale Reserve. Ik 
heb mij meteen aangemeld en binnen de kortste 

keren zat ik bij 30 Natres bataljon. Uiteraard wel 
na alle keuringen. En mijn gehoor in mijn 
linkeroor was prima in orde”, lacht Alex. Sterker 
nog, alles was helemaal in orde, want Alex 
behaalde cluster 4, goed genoeg voor het Korps 
Commandotroepen, de Luchtmobiele Brigade of 
het Korps Mariniers. “Eigenlijk was cluster 1 
voldoende, maar ik wilde perse cluster 4 hebben, 
een stukje bewijsdrang aan mijzelf.” 

Dat reservist zijn, daar is Alex best druk mee 
naast zijn werk. “Minimaal een aantal avonden en 
een zaterdag in de maand, maar dat is minimaal 
hé, vaak is het veel meer.” Daarnaast kan hij ook 
opgeroepen worden. “Als we opeens ergens nodig 
zijn dan moeten we er ook staan.” Voor die hobby 
is dus wel een flexibele werkgever nodig. “Die 
afstemming is er en het is heel fijn dat Van Gelder 
daar aan meewerkt.” 

Van terreurdreiging tot Vierdaagse 
Het komt regelmatig voor dat het bataljon van 
Alex ergens wordt ingezet. “En dat kan voor van 
alles zijn. Bijvoorbeeld voor terreurdreigingen, 
maar ook voor assistentie bij de marathon van 
Venlo of de Nijmeegse Vierdaagse etc. Verder 
hebben we dus vaak oefeningen, zo nu en dan 
samen met de brigade. De natres is een 
volwaardige operationele eenheid die onder een 
(beroeps-)brigade valt. Reservist zijn is vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend.” 

Op de vraag waarom hij dit als hobby doet heeft 
Alex een pasklaar antwoord: “het is mijn bijdrage 
aan de samenleving en een mooie uitlaatklep. Als 
ik de hele week gewerkt heb laat mij dan maar 
lekker over een hindernisbaan heen rommelen”, 
zegt hij met een glimlach. Toch heeft hij ook al 
wel eens aan stoppen gedacht. “Er zijn wel eens 
momenten geweest dat het wel heel veel was en 
ik moet het wel kunnen blijven combineren met 
mijn werk, maar ook met thuis. Voorlopig gaat 
dat nog goed. Van mijn dochter mag ik ook 
helemaal niet stoppen. Die is hartstikke trots dat 
ik dit doe en op sommige momenten kan ze wel 
eens mee, dat vindt ze geweldig.” 

Even voorstel len. . .  
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Herdenking Kapelle 
Door sld1 Davy Nelis 

 

Kapelle 17 mei 2018 De dag dat de Franse 
generaal Deslaurens sneuvelde bij de aftocht van 
zijn troepen van Vlissingen naar Breskens werd op 
17 mei herdacht in Kapelle, Zeeland. De 
herdenking wordt georganiseerd door de 
gemeente Kapelle, in overleg met de Franse 
Ambassade in Nederland en het Comité du 
Souvenir Français. 

Bij de ceremonie zijn de ambassadeurs of consuls 
van Frankrijk en Marokko aanwezig, 
vertegenwoordigers van de Nederlandse 
Strijdkrachten, militaire attachés van diverse 
landen, veteranenorganisaties en Franse en 
Marokkaanse organisaties. 

Tijdens deze herdenking worden de Franse 
militairen geëerd die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland gestorven zijn voor de 
vrijheid. 

We waren gevraagd om de erewacht te voorzien 
van vijf militairen. Daarbij hebben wij de 
genodigden begeleid naar de begraafplaats waar 
de ceremonie plaats vond. Het was een 
indrukwekkende ceremonie. 

 

 

Geschiedenis van de Franse herdenking 

In mei 1940 krijgt Nederland steun van 3000 
Franse militairen. Ondanks dat Nederland en 
België neutrale landen waren, worden zij bezet 
door Duitsland op 10 mei 1940. Vanaf 11 mei 
1940 worden er Franse eenheden gemobiliseerd 
vanaf Noord-Frankrijk, om de Belgische en 
Nederlandse legers te komen ondersteunen. 
Tussen 13 en 17 mei vinden er hevige gevechten 
plaats in de regio’s Walcheren en Zuid-Beveland. 
Ondanks de Nederlandse capitulatie op 15 mei 
1940, strijden de Franse en Nederlandse soldaten 
zij aan zij om de invasie te vertragen en creëren 
een verdedigingsstelling langs de Westelijke 
Kanaaldijk op Zuid-Beveland. Meerdere gevechten 
vinden plaats in Kapelle, Schore, Biezelinge en in 
Wemeldinge met vele slachtoffers als gevolg. 

 

De toenmalige burgemeester neemt de zorg op 
zich van het bergen van de lichamen van de 
overleden Franse militairen. Vrijwel de gehele 
mannelijke bevolking helpt mee, zodat in de 
avond van 17 mei 1940, 65 Fransen worden 
begraven. In 1941 vindt er een herbegrafenis 
plaats op de begraafplaats van Kapelle. Na de 
oorlog wordt de begraafplaats aangewezen als 
ereveld voor de stoffelijke resten van alle 
militairen die onder Franse vlag op Nederlands 
grondgebied zijn gesneuveld en waarvan de 
lichamen niet zijn teruggekeerd naar Frankrijk. 

 In Kapelle liggen 228 militairen begraven, 
waaronder 22 van Noord-Afrikaanse afkomst.   
Het herdenkingsmonument werd geschonken door 
het comité Souvenir Français aux Pays-Bas. 

Sinds 1950 wordt er jaarlijks een herdenking in 
Kapelle gehouden in de week dat de Fransen strijd 
leverden in en rond Kapelle. 
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1ste lustrum VVKNR 
Door lkol Arno van Essen 
penningmeester VVKNR  

 

Dit jaar bestaat de Vereniging Veteranen Korps 
Nationale Reserve al weer 5 jaar! Met momenteel 
zo’n kleine 70 leden zijn we een gestaag 
groeiende vereniging. 

Alhoewel uitzending niet de primaire missie is 
van de natresmilitair hebben velen van u toch 
missie- ervaring. Op vrijwillige basis als reservist 
in een zogenaamde front fill-inzet, of mogelijk 
bent u uitgezonden geweest als dienstplichtige of 
als beroepsmilitair. 

De VVKNR biedt u en mij de mogelijkheid om de 
banden tussen veteranen, nog actief dienend en 
post-actief, en hun band met de KL en het Korps 
en al zijn geledingen - waaronder met name ook 
OVV KNR - te onderhouden. Daar worden we als 
Korps ook rijker van. 

Om deze reden beveel ik het lidmaatschap van 
de VVKNR van harte aan bij iedere veteraan. Ik 
hoop dat u besluit om lid te worden en om deel te 
nemen aan de activiteiten van de vereniging. 

Zo houdt de VVKNR jaarlijks een Algemene Leden 
Vergadering met een saamhorigheidsmaaltijd (dit 
jaar op 6 maart), organiseert het ieder jaar het 
KNR veteranen-detachement op de landelijke 
Veteranendag (dit jaar op 29 juni) en zal rondom 
de oprichtings-datum (28 oktober 2019) nog een 
evenement worden georganiseerd. 

         

 

 

 

 
Aanmelden kan via: vvknr@natres.nl en word  
ook lid van de besloten facebook-groep 
'Vereniging Veteranen Korps Nationale Reserve'. 

Alleen voor leden en donateurs! 

         

mailto:vvknr@natres.nl
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Bloemengroet Bronbeek 
Door sm Johan Menkhorst 

 

Bronbeek 31 mei 2018 Sinds 2001 worden 
jaarlijks de overleden militairen en 
burgerpersoneel van de landmacht herdacht op 
landgoed Bronbeek in Arnhem. Dit kunnen 
militairen zijn die gesneuveld zijn, of overleden 
door ongeval of ziekte.  

In 2010 is mijn chauffeur kpl1 Sim Sitaniapessy 
overleden door ziekte. Dat kwam binnen de 
compagnie, en zeker binnen het peloton hard aan. 
De uitvaart was heel mooi en waardig en we 
waren met 64 militairen vertegenwoordigd en 
hebben Sim op deze manier naar zijn laatste 
rustplaats gebracht met beperkte militaire 
ceremonie. 

Sinds die tijd gaat zijn vrouw Wilma met dochter 
Bobby samen met twee familieleden ieder jaar 
naar deze herdenking. Vanuit de compagnie gaan 
de CSM (sm Stoop) en ik mee om de familie te 
begeleiden en Sim te herdenken. 

Dat de Landmacht hier veel waarde aan hecht is 
te zien doordat op alle landmacht locaties de vlag 
die dag halve stok hangt. 

Luitenant-generaal Beulen, commandant 
Landstrijdkrachten (C-LAS) en een geestelijke 
verzorger houden een toespraak. Vaak opgevolgd 
door een naaste familielid die een verhaal of 
gedicht wilt delen. Tussendoor speelt een selectie 
van de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem 
Friso, zeer ingetogen en mooie stukken.   

De namen van de overledene worden opgenoemd. 

Hierna volgt de kranslegging door de C-Las bij het 
monument waarna de taptoe gespeeld wordt, 
vervolgens een minuut stilte en het Wilhelmus 
gespeeld wordt. Dan volgt er een defilé langs het 
monument waarbij men bloemen mogen leggen. 

 

Het officiële gedeelte is hiermee afgerond en men 
kan nu naar binnen om een heerlijke Indonesische 
maaltijd te nuttigen. 

Dit jaar werden we aangenaam verrast toen        
C-LAS bij ons aan tafel plaats nam, hij is erg 
geïnteresseerd in mensen en maakte een praatje 
met de familie en tafel genoten.  

Sim was graag gezien binnen de eenheid, was 
rustig en toch aanwezig. Ook de collega 
chauffeurs van de andere pelotons hadden graag 
te doen met Sim, zeker op chauffeurs weekenden. 
Specifieke kenmerk van Sim was dat hij zorgde 
voor de saté, die maakte hij zelf en waren altijd 
ongehoord lekker. 

De familie en met name Wilma en Bobby 
waarderen onze bijdrage door samen Sim te 
herdenken met een militaire ceremonie. Zowel 
Sim als Wilma komen uit een familie waar de 
vader een militair was en gediend heeft in 
voormalig Nederlands-Indië, daarom is deze 
herdenking zo mooi en voelt het goed, ieder jaar 
weer. 
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Dodenherdenking 
Maastricht 
Door sgt1 Edwin ter Haar 

 

Maastricht 4 mei 2018 Maastricht werd op  
14 september 1944 door het Amerikaanse 30e 
Infanteriedivisie bevrijd en was daarmee officieel 
de eerste Nederlandse stad die zijn vrijheid 
herwon. Maar daarmee was er nog geen einde 
gekomen aan de ellende van de oorlog. De 
aanwezigheid van geallieerden troepen in de stad, 
zoals het hoofdkwartier van het Amerikaanse 9e 
Leger, zorgen er voor dat Maastricht regelmatig 
gebombardeerd werd, onder anderen door V2 
raketten. Vanuit Maastricht werd de strijd om het 
Hürtgenwald en de verovering van het Ruhrgebied 
geleid en daarvoor was Maastricht een plaats van 
belang voor de geallieerden. 

De herdenkingen werd in het verleden gehouden 
op het Koningsplein, maar door de overlast van 
de bouwactiviteiten van de Koning Willem 
Alexander tunnel, is de herdenking verplaatst 
naar een nieuwbouwgedeelte van de binnenstad, 
het Herdenkingsplein. 

Jarenlang heeft de 30 Natresbat op 4 mei de 
erewacht geleverd voor de herdenking in 
Maastricht. Maar de bezuinigingen van 2015/2016 
hebben de tol geëist. Toen abrupt alle 
steunverleningen ingetrokken werden, stond het 
comité 4 en 5 mei van Maastricht met de handen 
in het haar. Twee weken voor 4 mei 2016 bracht 
De Bond van Wapenbroeders uitkomst en waren 
bereid de plaats van de reservisten in te nemen. 
Sindsdien verzorgt de Bond van Wapenbroeders 
de erewacht, ook al is de natres weer 
beschikbaar. Wel heeft de natres nu de meer 
bescheiden taak van Vlaggenwacht op zich 
genomen.  

 

 

Four Freedoms Awards 
Door sld Davy Nelis 

 

Woensdag 16 mei 2018 werden in 
aanwezigheid van de Koninklijke Familie en 
500 gasten in de Nieuwe Kerk in Middelburg 
de Roosevelt Four Freedoms Awards 
uitgereikt. Reservisten van de Acie waren 
erbij. 

Elk jaar worden de Roosevelt Four Freedoms 
Awards uitgereikt aan mannen, vrouwen en 
organisaties die op inspirerende wijze invulling 
geven aan de Vier Vrijheden van Franklin D. 
Roosevelt: Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid 
van godsdienst, Vrijwaring van gebrek en 
Vrijwaring van vrees. De oneven jaren is de 
uitreiking in New York, Amerika, de even jaren in 
Middelburg, Nederland. 

Dit jaar was het de taak van de Acie om de 
toegangscontrole en nabij beveiliging in goede 
banen te leiden. Het was een ceremoniële taak 
met een hele serieuze knipoog. We werkten nauw 
samen met politie eenheden vanuit Utrecht, 
Rotterdam, Zeeland en Brabant. Het was een 
serieuze taak waar onder andere Koning Willem-
Alexander, Koningin Maxima en Prinses Beatrix te 
gast waren. 
Er is een duidelijke briefing geweest, we hadden 
enorm veel posten te bezetten maar toch was de 
sfeer goed! Om 05.00 uur waren wij opgestaan in 
Vlissingen om vervolgens heel de dag scherp te 
kunnen zijn, en dat waren we. In het achterhoofd 
hadden we de gedachten dat mensen kwamen 
voor een feestelijke uitreiking maar wij deden ons 
werk goed en consequent, hierdoor is de dag 
zonder problemen verlopen. Dat is iets om trots 
op te zijn! Helaas geen foto’s. Onze mannen en 
vrouwen waren druk aan het werk.  
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DCP 

Door sgt1 Edwin ter Haar 

Een gangbare uitdrukking bij de natres in de jaren 
tachtig was altijd: “Als ik mijn trekker-vinger kan 
bewegen, ben ik inzetbaar”. Deze tijd ligt echter 
ver achter ons. Al sinds 2007 moet elke  militair 
bijvoorbeeld jaarlijks de conditie proef doen en de 
natres is hier geen uitzondering op. De Defensie 
Conditie Proef (DCP) is voor de meeste een 
makkie, voor sommige lastig en voor een enkeling 
een jaarlijks terugkerend drama. 

 

Doel 
Doel van de DCP is om de basis fitheid van het 
personeel te meten, per leeftijdscategorie en 
geslacht. Het is geen specifieke test zoals de 
Fysieke Inzetbaarheidstest (FIT) is, maar meer 
een meting van de basiskracht van de individuele 
militair.  

Voor de meesten is het dan ook een spiegel. 
‘Waar sta je op dit moment?’ Helaas zijn er maar 
weinig georganiseerde sportmomenten per jaar 
voor de reservisten. De gemiddelde fulltime 
militair heeft tweemaal per week sport door zorg 
van LO/s instructeurs. Waar het bij ons vooral op 
aankomt is zelfdiscipline. Reservisten moeten nu 
eenmaal ook voldoen aan dezelfde conditie eisen 
als onze fulltime collega’s. Het opbouwen en 
onderhouden van een goede conditie zal dan ook 
veelal thuis in de vrije uren moeten plaatsvinden. 
Dat zal de een makkelijker afgaan dan de ander.  

”De conditie binnen de natres varieert enorm” 
zegt sgt1 Rooijackers. Sgt1 Rooijackers is sport-
instructeur bij LO/s en verzorgt o.a. de DCP 
afname bij 30 Natresbat. “Het erg gebonden aan 
de persoon, leeftijd en inzet. Er heeft de laatste 
tijd binnen de natres een behoorlijke verjonging 
plaat gevonden, waardoor het aantal geslaagde 
wel stijgt. De oudere collega’s hebben meer last 
van blessures wat het wat moeilijker maakt om de 
DCP te halen. Daarom hebben we een proef 
gestart om het aantal geslaagde te verhogen door 
de niet geslaagden intensiever te gaan 
begeleiden”.  

 

Tips en trucs 
“Wat minimaal voor een basisconditie nodig is, is 
dat je minimaal tweemaal per week sport en 
daarmee je hartslag verhoogd. Zoals fietsen of 
hardlopen. Verder heb je op kazernes vaak 
fantastische faciliteiten. Daar mag je bijna 24/7 
kosteloos gebruik van maken. Sportlocatie dicht in 
het weekend? Meestal is er wel iets af te spreken 
met LO/s, de beveiliging en wat aanvullende 
afspraken zoals met minimaal twee gaan sporten. 
In de burgermaatschappij betaal je vaak een 
behoorlijk bedrag aan abonnementsgeld. Je hebt 
in Oirschot bijvoorbeeld een fitnesszaal, 
sintelbaan, klimtoren, zwembad, dojo, touwbaan, 
mountainbikes en eigenlijk alles om helemaal los 
te gaan. De sportinstructeurs staan daarbij altijd 
klaar om advies te geven. Tegenwoordig is het 
ook makkelijk geworden om gebruik te maken 
van apps uit de appstore voor op je telefoon. Niet 

van de gadgets? Uitgeprinte en geplastificeerde 
looproutes rondom de RvS kazerne zijn ook nog 
steeds beschikbaar en hartstikke goed te 
gebruiken! 

Als iemand de DCP eisen niet haalt, is er meestal 
direct een goed en specifiek opwerkschema voor 
het individu te verkrijgen bij een sportinstructeur. 
Wat daar op staat, is helemaal afhankelijk wat de 
trainingsbehoefte is (of waar aan gewerkt moet 
worden om de DCP te halen). Als dat bv push-ups 
zijn, zal de focus ook nadrukkelijk daar op liggen. 
Ook is het afhankelijk van de persoon in kwestie. 
Heeft het niet halen van de DCP te maken met 
gewoon een slechte conditie, of is iemand 
herstellende van een blessure. Een opwerkschema 
wordt daar dan op aangepast.  

Een gemiddeld opwerkschema voor de DCP is 
voor een periode van drie maanden. Binnen drie 
maanden moet iedereen, mits zijn of haar 
motivatie voldoende is en er geen sprake is van 
blessures, de DCP kunnen halen met oefenen. 
Maar als ik een algemeen hardloop schema 
meegeef, dan zou het in eerste instantie zijn om 
de duur van het hardlopen vergroten in de eerste 
acht weken. Zodat je van 12 min naar 30 tot 40 
min achter elkaar kan hardlopen. Daaropvolgend 
wat snelheidstrainingen.  

Het toverwoord is niet opgeven. Monitoren is heel 
moeilijk voor ons. Als de kandidaat na vier weken 
even een pauze neemt van twee weken, dan 
werkt het al niet meer. Continuïteit, daar gaat het 
om.   

Militairen doen nog te vaak onvoorbereid de DCP. 
Zo van: ‘we doen het wel even’. De tijd en 
energie die je in trainingen steekt, betaald zich 
echter dubbel uit, zeker ter voorkoming van bv. 
blessures. De meeste reservisten zijn gelukkig 
hartstikke gedreven, maar er blijft altijd ruimte 
voor verbetering, aldus sgt1 Rooijackers.  
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Personeelsmutaties Stafdet 

Binnen de bataljonsstaf is een aantal 
functionarissen van functie gegaan, gewisseld of 
nieuw binnen gekomen. 

PBC 
Majoor John Knijnenburg heeft een nieuwe functie 
bij de CBRN school in Vught. Majoor Mike Derks 
(bedrijfsvoering) zal de (beroeps-)functie van PBC 
waarnemen totdat er een geschikte en 
beschikbare kandidaat is gevonden.  

Bedrijfsvoering 
Majoor Ian Aartsen is met FLO gegaan. Hij is 
opgevolgd door de recent bevorderde majoor 
Ruud De Bruijn, voorheen werkzaam bij sectie 
OPN/O&T. 

Operatien / Opleiding & Training 
Kapitein Bart van Gijsel zal per 1 februari 2019 
van functie gaan en beginnen als kap advies & 
assistentie bij het CBRN-commando in Vught. 
Vanaf 7-1-2019 is kap Rick de Greef de functie 
van hoofd OPN/O&T geleidelijk aan het 
overnemen.  

Algemene Zaken 
Kapitein Kevin Lenting heeft de dienst als 
beroepsmilitair verlaten en is reservist geworden. 
De (beroeps-)functie van Hoofd-Algemene Zaken 
wordt vervuld door kapitein Alexander van 
Engelen middels IIR aanstelling, totdat er een 
geschikte en beschikbare opvolger is gevonden. 

Logistiek en Milieu 
Kapitein Peter Harskamp heeft per 1-1-2019 de 
functie van Hoofd-Logistiek&Milieu overgenomen. 
Hij volgt hiermee wijlen kapitein Ruud van Opstal 
op. Kap Harskamp was voorheen compagnies-
commandant van de Acie.  

 

Goed doel actie 

Luitenant Rachelle van 
den Brink is momenteel 
de hoogste vulkaan ter 
wereld, de Kilimanjaro 
aan het beklimmen. Met 
deze actie wil zij graag 
aandacht voor kinderen 
in oorlogsgebieden en 
hiermee War Child 
steunen. Voor meer 
informatie en sponsoring 
(100% naar War Child): 

https://www.warchild.nl/actie/kili-challenge-2019-

Redact ionele  noot  

Het heeft enige tijd op zich laten wachten, deze 
prachtige IN SIGHT. Gelukkig is hij dan nu toch 
eindelijk uit. Het vierde jaar alweer! Steeds meer 
collega’s willen graag iets delen over oefeningen 
of steunverleningen en wat is nou mooier om dat 
in een eigen personeelsblad op te laten nemen en 
het daarmee te vereeuwigen? Het liefst geven we 
ons blad per kwartaal uit. Soms lukt dat, soms 
ook niet. In onze IN SIGHT zit vooral veel (eigen) 
tijd. En zoals dat bij menig reservisten is: tijd is 
nu eenmaal een schaars goed. Naast de 
hoofdredacteur (onze BC), bestaat de redactie nu 
maar uit één reservist en een vijftal bevlogen 
reservist-correspondenten binnen het bataljon die 
op vrijwillige basis foto’s, en verslagen insturen of 
dit coördineren.  

Wil jij misschien óók aan de IN SIGHT werken? 
Wees welkom, en trek jouw correspondent even 
aan de mouw, of neem contact op met iemand 

van Bureau Communicatie. Met name een 
vormgever, ervaren fotograaf, vlogger, 
videograaf, collega’s met journalistieke 
(waaronder social media-) ervaring of affiniteit 
hierin zijn meer dan welkom zich te melden. 

Binnen ons bataljon wordt Bureau Communicatie  
overigens heel breed ingezet. Facebook en ons 
personeelsblad zijn een onderdeel, maar 
bijvoorbeeld ook het genereren van producten 
voor werving en voorlichting, doelgroep analyse 
voor werving en voorlichting, contact met lokale 
en regionale media, contact met de Brigade en 
Korps onderhouden en uiteraard veel schrijven en 
onderzoek plegen op verzoek van de commando 
groep binnen de staf. Ben jij iemand die nu al 
proactief aan het nadenken is over hoe je ons 
bataljon extern sterker naar buiten kunt 
uitdragen en bij kan dragen aan de esprit de 
corps? Laat wat van je horen! 

https://www.warchild.nl/actie/kili-challenge-2019-rachelle-voor-warchild
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