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Colofon

Voorwoord van de voorzitter
Het nieuwe jaar is alweer even onderweg en voor ons Artilleristen is er
weer voldoende werk om maar vooral niet stil te zitten. Voor mij als
voorzitter is er op dit moment niet zo gek veel te vertellen, aangezien ik
in mijn jaaroch wil ik kort nog even terugkomen op de jaardag, want
toespraak op
door de prima opkomst is dit wederom een groot succes
11 januari
geworden. Wij, het bestuur van uw VOOA, wensen en hopen
jongstleden de
dat deze opkomsttrend zich in de toekomst zal voortzetten en
meeste evene- dat wij daardoor nog meer onderofficieren van de Artillerie
menten wel de kunnen verwelkomen. Uiteraard hoop ik dat onze collegae van
revue heb laten de Luchtdoelartillerie, ondanks de wat verdere fysieke scheipasseren. ding (u weet wel, hun verhuizing naar de Peel), hun hoge
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graad van opkomst willen en kunnen vasthouden. We blijven
ten slotte allen Artilleristen en hebben maar een paar momenten in een jaar om samen te komen
en onze contacten te onderhouden en onze ervaringen uit te
wisselen.
Uw bestuur is druk bezig met het
organiseren van allerlei evenementen en hieromtrent zult u continue
op de hoogte worden gehouden.
Dat doen we via de mail, via de
post maar zeker ook via onze site.
In de periode 21 februari t/m 24
februari hebben wij, de Krijgsmachtadjudant en een aantal collega’s van Marine, Landmacht,
KMar, Luchtmacht en ondergetekende de eenheden van EUFOR-3
in Bosnië bezocht en ik moet u
zeggen dat ik in ieder geval trots
ben thuisgekomen. Ook hebben zij
een uitstekende indruk achtergelaten bij de overige leden van de
delegatie. Ondanks dat het werk3
Voorwoord voorzitter

aanbod voor vooral de NFO-cie (NFO= Normal Framework
Operations) wat minder is, wat vrij logisch is in de winterperiode, waren zij zeer gemotiveerd. De gedrevenheid waarmee sommige opdrachten werden uitgevoerd is hartverwarmend. De collega’s die ik heb gesproken waren allen nog
steeds enthousiast en ik ben ervan overtuigd dat zij deze
missie met succes zullen afronden.
Het ambitie niveau van een aantal jonge onderofficieren ligt
wel erg hoog, ik kwam er zelfs een tegen die aangaf de toekomstige krijgsmachtadjudant te willen worden. Gelukkig
zijn er dan ook nog van die wijze, wat oudere collega’s, die
het een en ander kunnen relativeren zodat ook deze jonge
enthousiaste onderofficieren met beide benen op de grond
blijven staan.

. . . het
anbitieniveau
van sommige
onderofficieren
ligt wel erg
hoog . . .

Al met al een prima club en ik zou zeggen: ga zo door en ik
hoop jullie, nadat de meeste eind april zijn teruggekeerd, te
kunnen spreken over deze ervaring.
Ik wens u allen nog veel plezier in uw werk en tot gauw op
de werkvloer

Met vriendelijke Artilleriegroeten

Peter Jacobs
Voorzitter VOOA

Van de redactie
Op wat onvolkomenheden na was het vorige nummer beter dan het
exemplaar daar weer voor. De redactie en de drukker streven naar een
optimale
ndanks dat in deze tijd niets onmogelijk lijkt, is het van
uitgave maar
wezenlijk belang dat software en druktechnieken exact op
niet altijd elkaar afgestemd zijn. Dit proces kan altijd beter en we doen
slagen we ons best, maar op een gegeven moment zijn alle mogelijkheden
daar in. uitgeput. Natuurlijk zou je middels een flinke investering, met
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geld is veel te koop, een verbetering kunnen realiseren. Echter
het is en blijft een afweging en zoals het nu gaat zijn wij als
redactie tevreden over de kwaliteit van ons blad.
Deze nieuwe uitgave kenmerkt zich wederom aan een diversiteit van onderwerpen. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt
zijn we zeer erkentelijk. Onlangs werd ik door een oud-collega
via de mail bezocht, wij hebben elkaar al in geen 25 jaar meer
ontmoet. Hoe kwam hij aan mijn gegevens? Heel simpel hij had
de website van de VOOA gevonden. Zo zie je dat onze website een belangrijk medium is voor leden maar ook voor (oud)
artilleristen.
Paul Denton is het bestuursverantwoordelijke redactielid, bestook hem vooral met veel post en ingezonden artikelen. Zodat hij ook inhoud kan geven aan ons blad maar dat kunnen
we ook samen doen. Ik moet iedereen die de laatste tijd voor
kopij heeft gezorgd dan ook een compliment maken.
Het aanleveren van de stukjes het liefst via e-mail of diskette
maar als het echt niet anders kan is een notitievelletje met
kernwoorden en een kleine samenvatting ook goed, wij maken
er dan wel een verhaal van.

Op schrift of diskette, kun je het sturen naar;
Redactie Artilia, Postbus 1000, 8084 ZX ’t Harde
Per mail naar;
psdenton@xs4all.nl of majoie@freeler.nl
4
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Van de redactie . . .

Verslag
Algemene ledenvergadering 11 januari 2006
Opening

De voorzitter heet de aanwezige (75) leden welkom en feliciteert
hen met de 329e verjaardag van de artillerie.
De bestuursleden Tom Witsiers, Paul Denton, en Rene Pieloor
zijn wegens ziekte en werkzaamheden niet aanwezig .Tevens
niet aanwezig is Johan de Krom (kascontrolecommissie)
voor hem heeft Herman Schonewille
plaatsgenomen in de
commissie.
Na dit gezegd te hebben opent de voorzitter de algemene ledenvergadering 2006 van
de Vereniging Onderofficieren Artillerie.
Een speciaal woord
van welkom richt hij
aan de aanwezige ereleden dhr Th van der Aart, F. van der
Knaap, J. Majoie, R van der Polen en A. Beekmans en aan de
leerlingen van de KMS
De voorzitter deelt verder mee dat er geen aanvullende agendapunten zijn ingediend en dat de agenda zoals verzonden is
wordt vastgesteld.

Verslag/notulen Algemene Ledenvergadering 11 januari 2005
De notulen zijn door de secretaris verzonden bij de uitnodiging
voor deze vergadering. Er zijn geen bemerkingen over de notulen en deze worden voor akkoord getekend door de voorzitter.
De secretaris wordt bedankt voor zijn verslaglegging.

Verslag verenigingsjaar 2005
De voorzitter doet verslag van het jaar 2005, dit was een zeer
bewogen jaar. Als bestuur hebben we een aantal vernieuwin-

. . . het
bestuur heeft
diverse
malen acte
de presence
gegeven . . .

gen ingezet die door het vorige bestuur waren opgezet.
De voorzitter somt de vernieuwing op:
Het blad Artilia is in een nieuw jasje gestoken en hier is positief
op gereageerd.
Er is een agenda aan alle leden verzonden met het logo van de
vereniging en het opschrift 1976 - 2006 de eerste aanzet om
aandacht te schenken aan het 30 jarig bestaan.
Het bestuur heeft een samenwerkingsverband opgezet met de
oov LBO om feesten en bijeenkomsten te organiseren. Er wordt
overlegd met de afdelingsadjudanten van 11 AfdRA en 14 AfdVA
om te bezien wat we nog meer voor de artilleristen kunnen betekenen.
Het jaarlijkse uitje is in een iets ander jasje gestoken en getracht
is om alle leeftijdscategorieën te bereiken en gezien de opkomst,
171 aanmeldingen, en de zeer positieve reacties is het bestuur
daar in geslaagd.
De voorzitter laat vervolgens het tijdschema van de rest van de
dag zien. Hierna gaat hij verder met het verenigingsverslag. Na de
vergadering vorig jaar (2005) is de viering van de Artillerie bij de
onderofficieren goed bezocht (±160) en deze is prima verlopen.
Het bestuur heeft namens de V.O.O.A. diverse malen acte de presence gegeven bij Passing Out op de KMS, medaille uitreikingen,
beëdigingen en bij recepties ter gelegenheid van FLO, tevens is
er regelmatig een bezoek gebracht aan leden die ziek waren. We
zijn vertegenwoordigd bij de dodenherdenkingen in Schelluinen,
Dubbeldam, Waalsdorpervlakte en uiteraard hier op de “Knobbel” .
Het blad Artilia is ook dit jaar weer een aantal keren uitgegeven.
Hierbij heeft het bestuur een aantal hobbels moeten nemen, maar
dankzij de nimmer aflatende inzet van Hans Melisant, Joseph Majoie en tot voor kort Ron Caerteling is dit toch weer telkenmale gelukt. De voorzitter bedankt de heren voor hun werk.
Op het gebied van muziek loopt het allemaal wat minder. Na het
opheffen van het trompetter korps bereden wapens (TKBW) en
het vervolgens oprichten van het fanfare korps bereden wapens
(FKBW) en het reünie orkest artillerie trompetter korps(ROATK)
zijn de structuren wat ondoorzichtig geworden. Omdat het bestuur
genoeg op zijn bordje heeft is er op dit moment geen vertegenwoordiger in het bestuur van het ROATK, wellicht dat dit later
nog verandert. Wat er dan ook moet veranderen is de inzet van
7
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de diverse militaire fanfare korpsen en het FKBW in het
bijzonder. Het zou prettig zijn als zij ook in het tenue van de
Artillerie konden optreden. Tot op heden hebben zij alleen in
het tenue van de Cavalerie optredens verzorgd, dit terwijl er
duidelijk andere afspraken gemaakt zijn in het verleden. Dit ligt
overigens niet aan de muzikanten maar aan hogere krachten die
het blijkbaar niet eens kunnen worden met elkaar. De wapenoudste persoonlijk bemoeit zich nu met dit fenomeen, dus u
hoort nog van ons.
Uiteraard hebben we ook afgelopen jaar ons weer gericht op
diverse regio’s in het land en zelfs in Seedorf is een regioborrel
georganiseerd.
In de korte opsomming werd het jaaruitje reeds genoemd. Na
een korte brainstormsessie met het gehele bestuur kwam er al
gauw iets in deze richting boven. Het bleek een schot in de
roos met 171 aanmeldingen. Dit was in de voorgaande jaren
nog niet eerder voorgekomen, de deelnemers hebben zich goed
vermaakt .Een jaaruitje wat precies binnen de doelstellingen
van de vereniging past. De voorzitter bedankt de organiserende bestuursleden Ron Caerteling en Marinus Dotinga. Jan
de Brouwer wordt als animator apart bedankt.
Tevens heeft de voorzitter de vereniging vertegenwoordigd bij
de vergaderingen van de wapentraditieraad.

Financieel verslag 2005
Financieel overzicht 2005

De voorzitter wijst de aanwezige leden op het scherm waar het
financieel verslag wordt gepresenteerd en geeft het woord aan
de penningmeester. Er zijn geen vragen over het overzicht.

Verslag kascontrolecommissie
a400M

De voorzitter verzoekt de kascontrole commissie verslag te
doen van hun bevindingen.
Gerrit Bosch neemt het woord en meldt dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd en overhandigd het proces verbaal
van gehouden telling aan de voorzitter.
De voorzitter verzoekt de vergadering op voorstel van de kascontrolecommissie om de penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid.

De vergadering gaat akkoord. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie en de penningmeester.

Begroting 2006

Wederom geeft de voorzitter het woord aan de penningmeester
om uitleg te geven
- Peter Diepens merkt op dat hij niet zo geïnteresseerd is in onze
agenda en dat anderen dat ook wel niet zullen zijn want we krijgen
toch al een agenda van ……, hier kan dus mogelijk op bezuinigd
worden.
- Indien er bezuinigd zou moeten worden zal het bestuur dit in
overweging nemen.
- Ad Havermans stelt een vraag over de kosten voor de Artilia in
kleur.
- Het komende jaar bestaat de V.O.O.A. 30 jaar en het bestuur wil
daar enige aandacht aan schenken o.a. door de Artilia in kleur uit
te geven.
Er zijn verder geen opmerkingen en vragen zodat de voorzitter
over gaat naar het volgende punt, de verkiezing van de kascontrolecommissie.

Benoeming kascontrolecommissie

- De voorzitter legt uit wat de gang van zaken is v.w.b. de kascontrolecommissie, dat betekent dat de afwezige Johan de Krom
(uitzending) de commissie dient te verlaten en dat voor hem
Herman Schonewille plaatsneemt .Er is dus een nieuwe reserve
nodig.
- De voorzitter vraagt de vergadering of er een vrijwilliger is en
Ron Schoonman meldt zich aan.
- Hiermee bestaat de kascontrolecommissie uit :
(1) Gerrit Bosch 2de jaar
(2) Herman Schonewille 1ste jaar
(3) Ron Schoonman reserve.

Verkiezing bestuursleden
Voordat de verkiezing aanvangt stelt de voorzitter de telcommissie
samen uit de leden van de commissie van goede diensten, tevens
legt de voorzitter de gang van zaken uit zoals deze is vastgelegd
in het huishoudelijk reglement.
De voorzitter stelt vast dat de aftredende bestuursleden Tom Wit9
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Het bestuur . .

siers en Marinus Dotinga
aftredend en herkiesbaar
zijn, aftredend en niet herkiesbaar Rene Pieloor.
De voorzitter deelt mee dat
er geen kandidaten zich hebben aangemeld voor 22 dec.
2005, daarom verzoekt de
voorzitter de vergadering of
zij akkoord gaat met het kiezen bij acclamatie, de vergadering gaat akkoord.
De voorzitter deelt de vergadering mede dat Jan de
Vries gevraagd is door het bestuur of hij interesse heeft in een
bestuursfunctie .Hij heeft hierop positief gereageerd en derhalve verzoekt de voorzitter de vergadering of er bezwaar is tegen
deze kandidatuur. De vergadering stemt hiermee in. Jan de Vries
wordt gefeliciteerd met zijn benoeming.

Verkiezing commissie van goede diensten

Aftredend en herkiesbaar Joseph Majoie ook hier stemt de
vergadering in om te stemmen bij acclamatie en wordt Joseph
Majoie gefeliciteerd met zijn herbenoeming.
De voorzitter schorst de vergadering voor 20 minuten en
verzoekt eenieder over 20 minuten weer gezeten te zijn, tevens
wijst hij erop dat de presentielijst nog in de ontvangstruimte
ligt om getekend te worden tevens ligt er een enquête formulier
gereed waar de leden hun wensen te kennen kunnen geven
welke activiteiten de V.O.O.A. voor haar leden mag organiseren.

Pauze
De voorzitter stelt na de pauze als eerste het bestuur voor,
Ron Caerteling - penningmeester
Marinus Dotinga - secretaris
Jan de Brouwer - lid
Tom Witsiers - lid
Henk Gijsbertsen - lid
Paul Denton - lid
10
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Jos Mol - lid
Jan de Vries - lid
Peter Jacobs - voorzitter
Vervolgens beantwoordt de voorzitter
vragen/opmerkingen die gemaakt zijn
over het jaarverslag 2004
De voorzitter heeft als lid van de vergadering vorig jaar zijn ongenoegen uitgesproken over het niet aanwezig zijn
van het TKBW op de jaardag 2005. De
voorzitter heeft hierover contact ge-had
Tijdens de pauze . .
met de wapenoudste en deze heeft zich
daar persoonlijk mee bemoeid. Daarom
treedt vandaag het FKBW op.
Naar aanleiding van de vraag van Ad Beekmans om een maaltijd
aan de regioborrels te koppelen heeft het bestuur het volgende
besloten; we doen dit en nog erger de penningmeester betaalt.
Zolang de financiële toestand het toelaat zullen we dit ook blijven doen.
De voorzitter gaat vervolgens over tot het afscheid van Rene
Pieloor. Rene heeft besloten om te stoppen als bestuurslid van
de V.O.O.A. Een besluit dat wij als bestuur respecteren .We zijn
allang blij dat er vrijwilligers zijn die de verenigingskar willen
trekken. Zijn inzet is door ons telkenmale weer gewaardeerd en
wat is er nu makkelijker dan een dergelijk betrouwbaar aanspreekpunt op onze bakermat van de onderofficieren, de KMS. Dit laatste blijft hij voor ons doen als contactpersoon en we zullen daar
dankbaar gebruik van maken. Rene zal ik namens ons allen hartelijk danken voor zijn diensten en hem het traditionele cadeau overhandigen.
De voorzitter dankt vervolgens Eric Niessen voor zijn enthousiaste manier waarop hij aspirant onderofficieren weer warm maakt
voor de V.O.O.A., tevens zorgt hij ervoor dat deze toekomstige
aanwezig zijn bij bijeenkomsten als deze dag en regioborrels indien het opleidingsprogramma het toelaat.
Als volgende lid dankt de voorzitter Hans Melisant voor al het
werk dat hij doet om ons blad de Artilia van de juiste lay-out te
voorzien, nadat diverse leden kopij gestuurd hebben naar de
redactie, zorgt hij ervoor dat alle teksten en foto’s op de juiste
pagina’s komen en het drukgereed is.
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329ste Verjaardag van de Artillerie
Onder gunstige weersomstandigheden is op woensdag 11 januari 2006
de 329ste verjaardag van ons
raditiegetrouw komen we dan bijeen om
wapen gevierd.

T

Ben Blomsma
bedankt het
bestuur . . .

Als laatste dankt de voorzitter het bestuur en de cvgd voor het
feit dat zij bereid zijn om zich beschikbaar te stellen voor een
functie binnen het bestuur of de cvgd.

Rooster van aftreden
Op het scherm wordt het rooster van aftreden getoond.

Rondvraag

- Er zijn geen vragen voor de rondvraag de voorzitter geeft op
verzoek van Ben Blomsma hem het woord
- Ben bedankt het bestuur voor datgene wat zij het afgelopen
jaar hebben gedaan.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering nadat hij nog enige mededelingen heeft gedaan. Als laatste bedankt hij ieder voor zijn of
haar inbreng en wenst iedereen nog een gezellige jaarviering.

eerst heel serieus de algemene jaarvergadering van de VOOA te houden om daarna
over te gaan in een bijzonder gezellig samenzijn. De opkomst is wederom geweldig. Vooral
de wapenbroeders van de LUA zijn sterk vertegenwoordigd. De formule die het bestuur
heeft ontwikkeld lijkt succes te hebben omdat
het al twee jaar op een rij zowel bij de vergadering als ’s avonds bijzonder druk is. Hoe dan
ook het is bijzonder verheugend dat zo vele
collegae de stap wederom gezet hebben. De
groep BD’ers blijft redelijk constant wat je niet
echt van hun leeftijd kunt zeggen. Diverse
tachtigers, ogenschijnlijk nog bijzonder kras,
beleven met de jonkies een gezellige avond.
Leuk om te zien de oudgedienden en de jonge
KMS leerlingen. Is het contrast niet te groot?
Welnee, de ene groep vertelt graag zijn verhaal en de andere hangt vol aandacht aan de
lippen, zo wordt de geschiedenis toch doorgegeven.

De algemene jaarvergadering verloopt gladjes
De voorzitter wordt langdradig om tijd te rekken, bij herhaling stelt hij de vraag; “of iedereen er mee akkoord gaat.” Weerwoord is er
niet en de vergadering heeft maar een doel, de
pauze met een Barbarabitter. De pauze duurt
dan ook verdacht lang, maar ja wat wil je als je
een tijdschema hebt en je ziet dat die toch te
ruim bemeten is. Dan maar tijdrekken. De leden
van de vergadering hebben daar niet zo veel
zin in aangezien bijna niemand het woord
vraagt. Kortom met het afscheid van Pieloord
13
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329

ste

Verjaardag van de Artillerie

De toespraak
van de Wapenoudste is naar
het begin van de
avond
verplaatst . . .

en de benoeming van het nieuwe bestuurslid de Vries hebben we de hoogtepunten wel gehad. Er blijft voor de voorzitter niets anders over dan iedereen te bedanken en uit te
nodigen om in de mess verder te gaan. Zoef, en weg is iedereen. Het wordt in de mess snel heel gezellig en het krijgt
een zeer hoog reüniegehalte. Het veranderde draaiboek van
de jaardag wordt door iedereen met instemming omarmd. De
toespraak van de Wapenoudste is naar het begin van de
avond verplaatst zodat men eerder van de wederom voortreffelijke rijstmaaltijd kan gaan genieten. Is het dan allemaal
koek en ei, of was er toch iets op aan te merken? Ja, als je
toch van een teleurstelling wilt spreken dan is het wel het
missen van een artillerietenue bij het muziekkorps dat op dit
soort dagen gewoon in artillerieoutfit moet verschijnen.
Vorig jaar waren ze er helemaal niet, nu in een fout tenue mogelijk dat we volgend jaar geluk hebben. We zullen maar
denken, de aanhouder wint.
Na de speeches en de rijstmaaltijd strompelt menigeen voldaan richting bar om zich daar verder te laten verwennen
met een kopje koffie of een aperitiefje. Hoe later het wordt
zie je ze langzaam afhaken maar de “echten” gaan door. Op
het eind van de avond staan de dames en heren officieren
en onderofficieren gezellig en amicaal naar het einde te
snakken. Dat blijkt uit de berustende houding bij de opmerking van de barkeeper; “laatste ronde.”
Moe en voldaan gaan de laatste naar huis, of naar bed maar
massaal hoor je; “tot volgend jaar.” En dat is een groot
compliment aan ons allemaal!

Overzicht enquêteformulieren
vergadering VOOA 2006
Op de vergadering kon je de enquête invullen. Door de drukte en de
gezelligheid
m nu toch te komen tot een goed oordeel is het meer dan
heeft niet
wenselijk dat er meer leden hun mening geven. Je kunt je
iedereen van
reactie
kwijt op onze eigen website www.vooa.nl. Maak van
die gelegendeze gelegenheid gebruik en laat je stem horen. Onderstaand
heid gebruik
krijg je al een indruk van wat anderen hebben aangegeven
gemaakt.

O

Totaal, 26 reacties

Kampeerweekend, met eigen middelen, 9 reacties
Motortoertocht, 10 reacties
Klootschieten, 10 reacties
Vissen, 6 reacties
Zeevissen, 3 reacties

Overige reacties:

Preston palace, 1 reactie
Familiedag, 1 reactie
Dag voor elk wat wils, 1 reactie
Karten, 1 reactie
Excursie, 1 reactie
Mensen hebben meerdere dingen aangekruist.
De volgende mensen hebben aangegeven dat ze met bepaalde
activiteiten bereid zijn om hun medewerking te verlenen:
Bert Nijhoff
Willem van de Dungen
Geert Mostert
Jos van der Valk
Rob van der Pol
Janssen, J (Arnhem)
Johan Duijs
Roy Bulters
Lucardie
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Enqueteformulieren

Beëdiging lid Korps Rijdende Artillerie
in museum
Het gebeurt
Artillerie
beëdigd worden
in het eigen
museum op de
Legerplaats bij
Oldebroek.

wel vaker dat nieuwe leden van het Korps Rijdende

O

p 21 februari echter, had de plechtigheid toch wel een
speciaal feestelijk tintje. Deze dag vierde het Korps
zijn 213e verjaardag, en dus mocht wachtmeester Jan Willem Schlaghecke zijn opwachting maken in de fraaie commandantenkamer.
De wachtmeester dient sinds januari bij 11 AfdRA en alvorens in maart voor een korte periode naar Bosnië te vertrekken diende hij de eed of belofte te hebben afgelegd.
Aldus geschiedde dit in het bijzijn van collega’s en onder
het toeziende oog van plaatsvervangend commandant majoor Berkers. Met de hand aan de standaard, voor deze gelegenheid in handen van opperwachtmeester Sinke, sprak
hij de bekende woorden met als stille getuigen de tentoongestelde herinneringen uit de traditie van de Gele Rijders.
Alvorens de felicitaties van de aanwezigen in ontvangst te
nemen werd een dronk uitgebracht op dit heuglijke feit en
de verjaardag van het Korps.

Detectie en selectie
Er blijkt in het land enige onduidelijkheid te zijn over detectie en
selectie, zodoende is mij gevraagd mijn persoonlijke ervaringen met
dit, tot voor
n de zomer van 2002 ben ik, vanuit Den Haag, benaderd met
kort, onbede vraag of ik bekend was met detectie en selectie. Ik had er
kende onder- al iets in de wandelgangen over gehoord, maar daar was het
werp met bij gebleven.
belangstellenden te delen. Twee dagen na dit telefoontje werd ik in Den Haag verwacht

I

voor een assesment. Al gauw werd de opzet van deze, tot dan
toe, pilot duidelijk:
Van alle onderofficieren, binnen de wapens, waren loopbanen
nauwkeurig bekeken om mensen te selecteren met een goed
loopbaanpatroon en die deze functies op een goede wijze vervuld hebben gedurende een lange periode. Later zouden ook
de dienstvakken hierbij betrokken worden.
Enkele weken na de assesment werd ons als groep medegedeeld dat ze met ons verder gingen. Dit hield in dat ons een
plaats werd aangeboden op de HOOV en na afronding hiervan
zou ons een functie in de rang van opperwachtmeester/sergeant-majoor worden aangeboden.
Gezien dit hele fenomeen tot dan toe de status pilot had en
dus geen beleid, was het vervolg niet voor iedereen duidelijk.
De versnellers, om ons maar zo te noemen, moesten nog op
functies geplaatst worden. Bij enkelen heeft dit iets langer geduurd, maar in mijn geval ben ik meteen na afronding van de
HOOV geplaatst op het OTCVust, bij de instructiegroep waarnemen. Momenteel ben ik werkzaam als stoo art bij 43 Mechbrig.
Wat de toekomst voor mij brengt? Ik weet het niet, ik hoop dat
ik in de volgende functie Btowi mag worden.
Detectie en selectie is nu geen pilot meer, maar heeft inmiddels
een plaats gekregen in het hedendaagse loopbaanbeleid.
Eenieder dient wel te realiseren dat het laten versnellen van de
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loopbaan van een militair geen regel is, maar toegepast
wordt indien dit gewenst is. Aangezien detectie en selectie
gebaseerd is op monitoren van een loopbaan is het wel van
belang dat peoplesoft met de juiste gegevens gevuld is.
Denk hierbij aan vervulde functies, uitzendingen, beoordelingen en cursussen. De controle hiervan is een verantwoording van de militair zelf!
Moeten we ons nu met zijn allen druk maken over detectie
en selectie? Nee, ik denk dat we gewoon ons werk moeten
doen en bewust zijn van onze keuzes, voorzover we daar
invloed op hebben. Belangrijk is dat we plezier in ons werk
hebben.
Ik hoop dat mijn verhaal, voor jullie als collegae, een beeld
heeft gegeven van het onderwerp detectie en selectie.
Ik denk dat deze materie, zeker in de toekomst, een grote rol
zal gaan spelen.

Dodenherdenkingen
Herdenking bij het Artilleriemonument op het ASK
Op donderdag 4 mei zal bij het Artilleriemonument op het ASK de jaarlijkse dodenherdenking van de gevallen artilleristen worden gehouden.
Iedereen wordt hierbij uitgenodigd aanwezig te zijn.

Programma

10.55 uur
10.56 uur
10.57 uur
11.00 uur
11.30 uur

Ontvangst gasten in de Officierscantine
Vertrek naar het monument
Opstelling gereed voor de herdenking
Aankomst Wapenoudste en aanvang herdenkingsceremonie
Einde herdenking

Hierna is er gelegenheid tot koffie drinken in de Officierscantine.

Herdenking bij het Artilleriemonument te Dubbeldam
Op zaterdag 13 mei zal er bij het Artilleriemonument te Dubbeldam de jaarlijkse herdenking worden gehouden. Deze traditie
van III 14 RA wordt voortgezet door de 14 AfdVA. De ontvangst is in “Gravenhorst”, Vijverlaan 1002, 3319 PK Dubbeldam.

Met artillerie groet,
Peter Mast

Programma

10.00 uur
10.55 uur
11.00 uur
11.15 uur
12.00 uur
12.15 uur
13.00 uur

Ontvangst
Welkom
Vertrek naar Damplein
Herdenking en kranslegging
Terugkeer naar “Gravenhorst”
Toespraak genmaj Artillerie drs. A.G.D. van Osch
Sluiting.

Herdenking te Schelluinen
Op maandag 15 mei zal, door veteranen van II-3-RA, de jaarlijkse reünie plaatsvinden te Schelluinen. Tijdens deze reünie
zullen de gevallenen worden herdacht en zal aandacht worden
besteed aan de krijgsverrichtingen van dit regiment tijdens de
meidagen van 1940.
Het Artilleriemonument te Schelluinen, waar de herdenking
18
Detectie en selectie

19
Dodenherdenkingen

U kunt begunstiger worden van deze vriendenclub,
met als doelstelling: het verlenen van materiele en
immateriële steun aan het Reünie Orkest Artillerie
Trompetterkorps, alsmede het verkrijgen van meer
bekendheid van het orkest door:
* het verkrijgen van uniformen en instrumenten;
* het leggen en onderhouden van contacten t.b.v.
optredens en publiciteit;
* het verzamelen en beheren van fondsen hiervoor.

plaatsvindt, is in 1940 geplaatst door militairen van de Derde
Batterij van II-3-RA ter nagedachtenis aan de ten gevolge van
een Duitse vliegtuigaanval in de vroege morgen van 14 mei
1940 gesneuvelde kameraden.
De organisatie van de bijeenkomst is in handen van een
bestuur dat bestaat uit oud-commandanten 42 Afdeling
Veldartillerie, voorzitter VOOA en Korpsadjudant Veldartillerie.
Het monument staat in de Berkenlaan te Schelluinen.

Programma

10.00 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.20 uur

Samenkomst in Ons Dorpshuis, Commanderystraat 9 te Schelluinen
Woord van welkom
Herdenking bij het monument en bloemlegging
Korte bijeenkomst in Ons Dorpshuis
Vervolgens besloten bijeenkomst alleen voor
veteranen van II-3-RA en hun genodigden.

Belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt
aanmelROA zich
Nijmegen
2005
den bij de Korpsadjudant, Aoo J. van de Steen, (0525-57335
dan wel KORPS.AOO.ART@mindef.nl).

Wmr1 Rogier van der Vlis in gevecht met een 'oefenlocal'.
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et uw bijdrage (minimum Euro12,50 per jaar) worden bovenstaande doelstellingen gerealiseerd, ontvangt U
informatie over het ROA en heeft U toegang tot alle activiteiten van het orkest. Ook kan d.t.v. de stichting een korting
worden verkregen op b.v. kaarten voor de de Nationale Taptoe en op cd’s van het ROA.

Contactadres: Secretariaat Stichting Vrienden van het ROA,
Weerdestein 18, 6714 CS Ede. Telefoon 0318-621179 of e-mail
vriendenroa@artillerie.nl en website
www.reunieorkestartillerie.tk.

De Stichting Vrienden vh ROA is ingeschreven bij de KvK
te Arnhem nr 9151963.
Bankrelatie Vrienden van het ROA: postbank 3860790 te
Ede.
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de voltooiing van de inrichting van paviljoen 2 (vesting-,
pantserfort en kustartillerie).
Wegens zijn grote verdiensten voor het Nederlands Artillerie Museum is Yso van der Meer na zijn aftreden als voorzitter van de Stichting door het bestuur van de Stichting Nederlands Artillerie Museum in 1994 benoemd tot Ere-voorzitter.
Wij zijn Yso en de familie Van der Meer zeer erkentelijk voor
de overdracht van deze (zeker historisch) waardevolle schenking en wensen Yso nog veel goede jaren toe op zijn nieuwe
verblijfplaats.

Nederlands Artillerie Museum
Persoonlijk archief van luitenant-kolonel der artillerie b.d. Y.J. van
der Meer overgedragen aan het Nederlands Artillerie Museum.

W

egens de verhuizing naar een aanleunwoning heeft lkol art bd.
Yso van der Meer zijn militaire archief en zijn complete verzameling militaire boeken en tijdschriften aan het Nederlands Artillerie Museum geschonken.
Lkol Van der Meer mag gezien worden als de grondlegger van het Nederlands Artillerie Museum in de huidige vorm, dat in de afgelopen jaren toonaangevend was voor menig ander militaire collectie in Nederland. Na de reizende jubileumtentoonstelling “300 jaar Korps Artillerie” in 1977, zijn er plannen gerezen om gebruik makend van de collectie van de Artillerieverzameling op de Legerplaats bij Oldebroek een
permanente tentoonstelling samen te stellen over de Nederlandse Artillerie. Na het voorzitterschap van de “Stichting Artillerieverzameling
Oldebroek” op zich te hebben genomen, heeft Yso van der Meer zich
daar met volle overgave aan gewijd. Met zijn inmiddels overleden
echtgenote An heeft hij stad en land af gereisd om de nodige kennis
op te doen en informatie te verzamelen om een goed, gedetailleerd en
gedocumenteerd Artilleriemuseum op te zetten. Met zorg en eindeloos
geduld heeft hij met de majoor der artillerie b.d. Dolf de Jonge en de
enthousiaste medewerking van het personeel van het Artillerie Schietkamp en de Legerplaats bij Oldebroek paviljoen 3 ingericht, waarbij hij
zich strikt aan een rode (chronologische) draad hield. Met grote zorg
en precisie ontwierp hij teksten en bepaalde de kleuren van de inrichting. De opzet van de tentoonstelling in alle drie paviljoens is door
hem echter nauwkeurig gedocumenteerd. Daarnaast zijn er door hem
overzichtelijke bundels achtergrondinformatie samengesteld, waaruit
inhoudelijk veel informatie over de artillerie en de geschiedenis van
het Wapen te putten valt. Voor de huidige museummedewerkers vormt
dit archief een bron van verdieping en informatie. Yso van der Meer
heeft zich door privé-omstandigheden al enige tijd minder met het museum bezig kunnen houden; hierdoor is hij niet meer toegekomen aan
22
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Het museum heeft de laatste periode de volgende schenkingen mogen ontvangen:

...diverse
videobanden
en eenheidsvlaggen...

- C-ASK, lkol art H.I. Lollinga: een brochure Prins Frederik,
een fotoreportage van een schietdemonstratie bezoek
RDM, een fotoreportage JGK, een fotoreportage onthulling aquarel HM Koningin Beatrix en een fotoalbum 100
jaar ASK
- 41 Afdva, via stafadj art G. Bosch: een boek genie Prestina,
diverse videobanden en eenheidsvlaggen
- J.C.H. G. Nolmans: een kijker no 1745. W. Ottway & Co ltd,
London
- Lkol art bd B. Brussaard: diverse schaalmodelletjes voor
instructiemaquette, een lichtgranaat met parachute, een
schildje 42 AVA en een boek: beschrijving materieel der
bereden artillerie
- Elnt ® art bd D. Monsma: diverse militaire tijdschriften
WO I
- Dhr. R. Nieuwpoort: vele fotonegatieven ATK en een plaquette St. Barbara 41 Afdva
- Dhr. Lippinkhof: diverse foto’s tentenkamp schietkamp Ede
- Kap art bd W.J. Kerseboom: 1 paar enkelstukken, een uitstoter voor prof. cpl., een luchtfoto LbO (oud), 2 waaier
hoekmeters, 7 schootstafellinealen, een doorhaalborstel,
een hulzentrekker 25 ponder, een tempeersleutel no 120,
een vierkant oliebusje, een noodverband, 2x lesstencil Ar-t
illerieschool, 3 series ingebonden legerorders, een Naamen Ranglijst off KL/KLU (1970), een Vs-6-140, een boekje
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Foto's:
Joop
Alsemgeest

-

kalibratiegegevens, een stafkaart Hattem (LbO), diverse
voor schriften/schootstafels/kranten/instructiekaarten, 3
rekenschijven, een artilleriesjaal rood/zwart, een dummy
prof. 25 ponder t.g.v. zijn dienstverlating 1-11-’83.
Kol art bd R.w. Hoksbergen: een boek uitgegeven t.g.v. de
herdenking 50 jaar Watersnoodramp in Zeeland 1953.
Rekwisietencollectie KL, d.t.v. lkol art b.d. F.T. Dürst Britt:
2x replica talpa en een kwartiermuts veldartillerie.
Lkol art bd Y.J van der Meer: een grote hoeveelheid docu
mentatie en archiefstukken, schaalmodellen en diverse
unieke attributen.

Nederlands Artillerie Museum: ‘Geregistreerd Museum’
Op vrijdag 4 november j.l. vond in de ‘Aaltense Musea’ de
uitreiking plaats van het certificaat ‘Geregistreerd Museum’.
Het Nederlands Artillerie Museum ontving het certificaat
tijdens de contactdag van de Stichting Gelders Erfgoed (het
museumconsulentschap in de provincie Gelderland). Dit certificaat wordt uitgegeven door Het Nederlandse Museumregister, die de toetsing uitvoert of musea die zich hiervoor
aanmelden aan de basiseisen voldoen; kortweg een soort
keurmerk voor het behoud van het cultureel erfgoed. Er wordt
o.a. gekeken of het behoud van een collectie gegarandeerd
kan blijven onder de rechtspersoon, de bewaaromstandigheden en daarmee het behoud/beheer op orde zijn, de collectie opengesteld wordt voor het publiek e.d. Het voordeel
van de status ‘Geregistreerd Museum’ is dat deze erkenning
meer waarborg biedt naar buiten toe waardoor makkelijker
bruikleenverkeer met andere musea tot stand komt, sponsoren en subsidieverstrekkers zekerheid geven met wat voor
een instelling zij te maken hebben, etc.

Alle schenkers worden bij deze nogmaals hartelijk bedankt
voor hun bijdrage om het Artilleristisch erfgoed te completeren.
Heeft U nog voorwerpen en/of documentatie met een relatie
naar Defensie en in het bijzonder naar de Artillerie en waarvan U
afstand wenst te doen? In dat geval even bellen met 0525657310, fax 657311 of e-mail artilleriemuseum@hotmail.com voor
een afspraak om het af teAooi
leveren
in ’t Harde
c.q. Ede of om het
Huub Hermans
ontkomt
niet aan een roadblock.
op te laten halen.

Tijdens de Open Monumentendag/ Begunstigersdag is
reeds de bijbehorende plaquette onthuld. Deze is aangebracht op gebouw 215 op de LbO. Daarmee is voor een ieder
te zien, op de muur naast de ingang van de nieuw te verbouwen receptie, dat we als museum aan onze kerntaken voldoen.

In Memoriam
Onlangs (begin oktober) overleed John Stoffer, een van de vrijwilligers die een jarenlange staat van dienst had bij het Nederlands Artillerie Museum. Hij was sedert 1998 “de stille kracht”
achter het registreren, schoonmakenOwienJanconserveren van alle
artikelen die aan het NAM werden Jongbloed
geschonken. Vervolgens
observeert.
kregen deze attributen een bestemming in de collectie, in het
depot of werden ze afgestoten indien ze reeds in veelvoud aanwezig waren. John, die vroeger ook als burgermedewerker bij
defensie op de LbO werkzaam is geweest, kwam nagenoeg iedere maandag in gebouw 167 trouw en nauwgezet zijn werkzaamheden verrichten. Enige manden geleden kreeg hij last van
een gezwel bij zijn keel. Dat bleek kwaadaardig en John onderging een operatie en een bestralingsbehandeling. Helaas heeft
zijn lichaam de strijd niet gewonnen en is John overleden. Het
bestuur en de vrijwilligers van het NAM wensen de nabestaanden veel steun bij het verwerken van dit verlies.
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Manager NAM,
Paul van Brakel

.... aan een lang
afvuurkoord . . .
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LOT-missie
5 november tot en met 21 november 2005
Mrkonjiæ Grad – Bosnië Herzegovina
Dit keer iets over de daadwerkelijke uitvoering van onze werkzaamheden voor de
et gaat dus kort gezegd over ”liasion & observing” inzicht
Europian
geven wat er zich allemaal afspeelt en het geven van inUnion Forces formatie op allerlei gebied, aan de lokale bevolking. In de vorm
(EUFOR) hier van radioprogramma’s, folders en kranten. Het totale operatiein Bosnië. gebied van LOT Mrkonjic Grad is opgedeeld in drie sectoren

H

en mijn sector ligt in het westen, wel het mooiste gebied! Als
team heb je een intermediaire functie tussen burgers en de verschillende lokale autoriteiten en de internationale troepenmacht in het land.
Tijdens het rondrijden (patrouille) stoppen we regelmatig om
met de mensen te praten. We staan ze altijd vriendelijk te woord
en proberen de mensen te begroeten in hun eigen taal: Kako
ste? Hoe gaat het? Ze kijken je dan even aan zo van waar heeft
hij het over maar dan zeggen ze toch: Dobro! goed! En in de
meeste gevallen, maakt niet uit hoe laat, halen ze glazen, en een
fles zelfgebrande Rakija (pruimen-, peren-, of appel destillaat) te
voorschijn. Pittig spul met een redelijk alcoholpercentage. De
regelgeving is duidelijk: we mogen drinken tijdens het uitvoeren van onze taak.
Maar laten we beginnen met de eerste meeting. Op een zonnige
dag begon mijn eerste rondrit in ons gebied. De bedoeling was
om eerst te wennen aan het gebied en de gewoonten en daarna langzaam op te bouwen
v.w.b. meetingen.
Bij aankomst worden we begroet door een
hond die maakte dusdanig veel indruk op mij
dat ik niet uitstapte. Maar even later kwam de
redding een; mannetje niet groter dan 1.60 meter die even die hond naar rechts richtte en
daarna konden we uitstappen. Ik vertelde hem
26
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dat het een mooi gebouw was en vroeg hem wat
het voorstelde. Hij antwoordde dat het een
monument was waar voor ca 1000 jaar familie
begraven lag. Hij was de laatste der mohikanen
en moest het geheel onderhouden.
Een tweede bezoek is aan een school. Samen met
collega Aad gaan we naar een basisschool in
Novo Selo. Het is een kleine school waar ’s
morgens de lage klassen naar school gaan en ’s
middags de hogere klassen i.v.m. de capaciteit
van de school en aantal leraren. Wat bij binnenkomst in het klaslokaal gelijk al opvalt, is een
houtkachel om de zaak warm te houden. De
kinderen zitten allemaal aan keurige tafeltjes, een
schenking van de Japanse regering.
Ik loop naar het schoolbord en schrijft onze
namen op in het Cyrillisch: Àä en Ôðàíc de
kinderen roepen onze namen en beginnen te
lachen. We bedanken de leraar en de kinderen en
vragen de directrice of er nog speciale dingen
zijn die ze nodig heeft op school. Er is vooral
behoefte aan sportballen voor de gymles en
andere sport artikelen. We beloven haar dat we
mensen in Nederland gaan vragen om wat
spullen op te sturen.
Onderweg naar huis zien we bij alle huizen
houtstapels liggen voor de komende winter.
De centrale verwarming is hier nog niet overal
geregeld en is het dus zaak voldoende hout te
hakken om de winter door te komen.
We (proberen) te helpen met houthakken, maar
dit verdient toch enige ervaring. We krijgen les
van een oud vrouwtje die het prachtig vindt dat
twee militairen zo’n moeite hebben het hout op
de juiste manier te bewerken.
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Financieel

gevaar voor mijnen. Laat je hierover altijd informeren!

Jan van Wetten

De lokale munteenheid is de Konvertibilna Marka
lokaal wordt deze afgekort tot KM.. De Euro wordt
wijdverbreid geaccepteerd. De koers van de KM is
ongeveer 51 eurocent, terwijl een euro ongeveer
1,96 KM is. Er zijn munten van 10, 20 en 50 Fenig,
en van 1 en 2 Mark, en bankbiljetten van 50 Fenig,
en van 1, 5, 10, 20, 50, 100 en 200 Mark. is een grote omloopsnelheid van het geld, hoewel creditcards steeds meer worden geaccepteerd.
Pinautomaten zijn ook meer in opkomst, voornamelijk in de steden.

Wij rijden langs onze routes in het gebied en zien
regelmatig dit soort borden hangen. Ook krijgen
we vanuit het hoofdkwartier Banja Luka nog drie
keer een lesje mine awareness, It must be your
life, or mine!
Hoop weer dat jullie een klein beetje meer te weten zijn gekomen over de ontwikkelingen hier en
vooral over het werk als LOT-member. Ter afsluiting een klein voorproefje op de volgende
nieuwsbrief.

Dayton akkoord
Precies vandaag 21 november is het 10 jaar geleden dat het Dayton akkoord werd getekend. Op
het moment is Bosnië-Herzegovina veilig. Dat wil
zeggen de oorlog is sinds 1995 voorbij en de vrede
wordt gehandhaafd door de Europian Union Forces (EUFOR) die de wederopbouw ondersteunt en
toeziet op naleving van het in 1995 gesloten akkoord.
De aanwezigheid van militairen geeft sommige
mensen een uitermate veilig gevoel. Het land is opgesplitst in twee delen: de republika Srpska en de
federatie Bosnië-Herzegovina, en op meer plaatsen
in het land worden de verschillende bevolkingsgroepen uit elkaar gehouden. In de republika
Srpska moet Radovan Karadzic nog ergens vrij
rond lopen. Hij wordt, door het Joegoslavië tribunaal, gezocht voor oorlogsmisdaden. Er staat een
beloning van vijf miljoen euro open voor de tip die
leidt tot zijn aanhouding.

We hebben al sneeuw in Bosnië!!!

Frans Amerongen

De groeten vanuit een
besneeuwd Bosnië!

Mijnen
Het toerisme komt maar langzaam op gang. Er zijn
een aantal, dat reizen naar Bosnië-Herzegovina
aanbieden. Het gaat dan voornamelijk om natuuravontuur reizen. Ga nooit zelf van begaande paden
en wegen af want er bestaat nog steeds groot
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Artillerie jaarconcert 2005
Voor een uitstekend bezette zaal van het Cultureel Centrum Harderwijk
concerteerde het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROA) op
zaterdagit bestond uit een zwart overhemd, artilleriedas, zwarte
middag 29
broek en een door een gulle begunstiger gesponsord
oktober j.l. donkerrood gilet. Onder de bezielende leiding van Henk van ’t
voor de eerste Veer werd zowel voor als na de pauze een zeer gevarieerd
maal in hun programma ten gehore gebracht door het 45-man sterke orkest.
nieuwe
concerttenue. Voor de pauze

D

Pasttime with good Company
Henri VIII, arr. M. van de Wal
To my Country
B. Zweers, arr. J. de Mey
Florentiner Marsch
J. Fucik, arr. J. Molenaar
The Young Amadeus
W.A. Mozart, arr. J. de Haan
Pearl Harbor
H. Zimmer, arr. F. Bernaerts
Per Aspera ad Astra
E. Urbach, arr. P.J. Molenaar
Soldiers in the Park
L. Monckton, arr. W.J. Duthoit

Na de pauze
BB & CF
J. Ord Hume
Bolero Militair
J. de Vogel, arr. R. Böhmer
The Contestor
T.J. Powell
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Conquest of Paradise
Vangelis, arr. R. Sebregts
Abba Gold
Abba, arr. R. Sebregts
Booby Prize
J. Nimbly
ATK-mars
M. van der Worp
Na het laatste nummer van dit programma marcheerden prachtig
uitgedoste Schotse pipes and drums vanuit de zaal naar het podium. Samen met het ROA werd een prachtig Schots nummer ten
gehore gebracht. Bij de drumsectie showde een van de leden van
het ROA (Roland Nieuwpoort ) het nieuwe / gewenste uniform
voor het ROA, namelijk de geklede tenue artillerie met kwartiermuts, fouragieres en koppel met leeuwenkoppen.
Highland Cathedral
Korb
Met medewerking van een formatie Pipes & Drums Royal British
Legion, Amsterdam Branche onder leiding van drum-major
George Alblas.
Als toegift werd door het ROA ten gehore gebracht
Artillerie-mars
S. van de Poort
76 Trombones
Na deze toegift waarbij door de vele aanwezige artilleristen het
Artillerielied uit volle borst werd meegezongen, was het echt
afgelopen en dankte voorzitter Roel Hoksbergen mede namens
het publiek het orkest en de dirigent voor een fantastisch muzikale middag. Ook bedankte hij Astrid Bonemeier die als vanouds
op uiterst charmante wijze optrad als gastvrouw en ladyspeaker
met een fraai boeket. Volgens kenners in de zaal was het orkest
gegroeid in kwalitatieve zin. Al met al een zeer geslaagd concert
dat met (financiële) medewerking van de Vrienden van het ROA
jaarlijks voor herhaling vatbaar is.
Het Artillerie Jaarconcert 2006 is gepland op 21 oktober en wederom in het Cultureel Centrum te Harderwijk.
U blijft van harte welkom!!
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Artillerie en militaire links:
http://home.wanadoo.nl/daanjoost/
C-bt 41 Afdva 88-6
http://home.versatel.nl/41afdva/
C-bt 41 Afdva 87-12
http://www.107afdva.com/
C-107 Afdva
http://www.manege-kra.nl/
Manege KRA
http://www.xs4all.nl/~robblokk/
C-bt 41 Afdva 86-2/3
http://www.luchtdoelartillerie.nl/
Lua
http://www.artillerie.nl/
Artillerie
http://home.tiscali.be/frankvc/vzw_kvra.htm Belgische KRA
http://www.geocities.com/belgianarmypre1914/artillerie1830.html
Belgische artillerie
http://www.artillerie.info/
Franse artillerie pagina
http://www.legere.co.uk/home.htm
Britse napoleontische art. pagina
http://www.artillerie.de/
Duitse artillerie pagina
http://www.vham.nl/
Role playing vereniging
http://www.mei1940.nl/Verslagen/Gevechtsrapporten-Artillerie.htm
Gevechtsverrichtingen art
http://www.van-grinsven.nl/michel/hoofddeksels/Artillerie2.html
Hoofddeksels
http://members.home.nl/hvanosch/
Artillerie re-enactment
http://www.junobeach.org/e/4/can-tac-art-e.htm
25 ponders Normandie
http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/bewapening/weap0001.html
7 veld
http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/data/foto_pagina.html
Foto’s stukken
http://www.vdweijde.nl/osw/Uw_fotoos_hier/65-1_Rob_Bijlo/
15e Afdlua Mobiel
http://www.luask.nl/
Luask Den Helder
Verder wijzen we jullie nogmaals op de eigen site van de VOOA: www.vooa.nl
Op de site kun je terecht voor adres informatie, informatie over activiteiten, adreswijzigingen, aanmelden als lid, artilleriebladen, het huishoudelijk reglement en foto’s
van afgelopen activiteiten.
Algemene militaire links:
http://www.sergeantjacks.com - Allerlei leuke dingen zoals NCO handbooks, afbldn,
http://military-graphics.net
- Militaire graphics site.
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http://www.militaryinfo.com
http://www.mindspring.com/~cjenkins/avnlink.htm Helikopter herkenning site.
http://www.ncoleadersbook.com/download.shtml Download pagina NCO
leaderboek.
http://www.army-technology.com
Algemene info site
Weet je nog interessante of leuke militaire links, stuur ze op via de link redactie
Artilia, op de bestuurspagina op de site.

Schoenmakerbokaal 2005.
Eind november
gehouden. De
een bijzondere
interesse voor
het herkennen
van vliegtuigen
gekoesterd.

2005 is wederom de strijd om de Schoenmakerbokaal
naamdrager van deze jaarlijkse wedstrijd heeft altijd

H

ij was met recht een kei in het herkennen van de kleinste
details van vliegtuigen. Nu kun je dat van een Luchtdoel
Artillerist ook eisen maar de vaardigheid zul je toch moeten
trainen. Deze vaardigheid hoort bij elke luchtdoelverdediger.
Als je een dergelijke vaardigheid moet beheersen dan wil je
ook graag weten wie de beste is of welk onderdeel het beste
is. Vandaar dat de Aooi Schoenmaker er een competitie van
gemaakt heeft waar nu nog elk jaar hard om wordt gestreden.
Er zijn 121 deelnemers die zich mengen in de strijd. Helaas zijn
er ook onderdelen niet komen opdagen, TL peloton van het
Korps Mariniers en het Stingerpeloton van GGW de Peel. Je
moet wel eens prioriteiten stellen zeker als je door werkzaamheden daar toe verplicht wordt.
Het beste onderdeel is het 2de peloton van 11 Paluabt geworden dat daarmee de titel prolongeerde. Tweede is het 1ste peloton van dezelfde batterij, de derde plaats is voor het 1ste peloton 13 Paluabt geworden.
In het individuele klassement zijn de marges flinterdun, verschil tussen de nr. 1 en de nr. 2 is maar 0,02 punten.
De winnaar is Wmr Jaap Verbruggen, tweede Wmr Otto van
Esterik en derde Kap Bas Maas.
De prijsuitreiking is door de zoon van de Adjudant Schoenmaker, dhr Bob Schoenmaker, verricht.
Bron: Sinte Barbara maart 2006
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Witte fosfor

Serieleveringen PzH2000NL gestart
Op donderdag 24 november zijn de eerste twee Panzerhaubitzes
2000NL van
et Realisatie, tevens VoorbereidingsTeam PzH2000NL (RVT
de seriePzH2000NL) heeft de beide houwitsers in ontvangst genolevering door
men. Maandag 28 november zijn de houwitsers door de Defensie
DVVO afgeleMaterieel Organisatie administratief verstrekt aan het OTCVust
verd op het en de 14e Afdeling Veldartillerie en daadwerkelijk in gebruik geOTCVust. nomen door het RVT PzH2000NL. Vooralsnog worden de hou-

H

witsers aangeduid met de laatste twee cijfers van hun kenteken:
de 03 en de 04.
De 03 blijft bij het RVT en zal worden gebruikt voor beproeving-,
verificatie en demonstratiedoeleinden. De 04 wordt door het
RVT in gebruik genomen als Geavanceerd Onderwijsleermiddel
en direct ingezet bij de nu lopende opleiding van kerninstructeurs. Vervolgens zal deze gebruikt worden bij de omscholingen
van de vuurmondpelotons van de 14e Afdeling Veldartillerie (14
AfdVa) en bij de Introductiedagen PzH2000NL (techniek) voor
overig personeel van de Artillerie. Uitnodigingen voor deze
Introductiedagen worden binnenkort verstuurd.
De leveringen van de volgende houwitsers vinden vanaf begin
januari 2006 plaats. Het RVT neemt de PzH’s in ontvangst en na
voltooiing van de omscholingen van de vuurmondpelotons
worden de beide Afdelingen per vuurmondpeloton voorzien
van de houwitsers.
De eerste omscholing van een vuurmondpeloton van
14 Afdva zal plaats
vinden in de kalenderweken 7 t/m 14
in 2006.

Tekst:
Majoor H.P. van Zijp
Foto:
dhr L.G.A.A. van Dijk
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Als je de gemiddelde artillerist vraagt mag je een fosfor granaat verschieten met een
ls je dan doorvraagt waar dat dan staat, dan antwoordt
nabijheidsbuis
hij of zij; “dat hebben ze mij verteld in mijn opleiding en
dan zal hij ant- dat mag niet volgens de conventie van Geneve.” Nu kan ik
woorden dat dit mij dat ook wel herinneren uit mijn opleiding, alleen hoe zit
niet mag. dat nu echt? Sorry, dat antwoord moet ik even schuldig blij-

A

ven en heb ik de vraag gesteld aan een militaire jurist bij
OTCO. Deze heeft mij het navolgende antwoord gestuurd.
Er zijn een vijftal algemene beginselen, neergelegd in het
Humanitair Oorlog Recht (HOR), die altijd gelden en waaraan commandanten hun acties/ handelen moeten toetsen.
Het HOR is neergelegd in de Conventies van Geneve, Conventies van Den Haag en tal van internationale verdragen
(bijv. de Ottawa conventie over het gebruik van AP mijnen,
de Conventie over het gebruik van chemische wapens, etc.).
De algemene beginselen zijn:
1. Humaniteit: vertoon geen onmenselijk gedrag. Veroorzaken onnodig menselijk leed voorkomen.
2. Militaire noodzaak: Er moet een militaire noodzaak
aanwezig zijn voor de inzet van militaire middelen (geweld).
M.a.w. je moet militair voordeel kunnen behalen met de
actie.
3. Onderscheid militair/ civiel: Maak onderscheidt tussen
militaire doelen en civiele objecten. Alleen militaire doelen
mogen worden aangevallen. In dit kader past de plicht om
collateral damage (nevenschade) te minimaliseren. Wanneer een civiel object, bijvoorbeeld een moskee (zoals in
Fallujah gebruikt door Al Sadr, Irak) wordt gebruik als
uitvalsbasis voor het plegen van aanslagen dan verliest
het civiele object (i.c. de moskee) zijn beschermde status
en kan onder vuur worden genomen.
4. Proportionaliteit: Gebruik niet meer geweld dan strikt
noodzakelijk. Proportionaliteit ziet op HOE geweld wordt
toegepast.
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5. Subsidiariteit: Gebruik alleen dan geweld wanneer andere
middelen ontoereikend zijn. M.a.w. hanteer een geweldsspiraal.
Subsidiariteit ziet op WANNEER geweld wordt gebruikt.
Deze beginselen zullen in acht moeten worden genomen bij het
besluit fosfor granaten te gebruiken (in welke vorm dan ook). Ik
ga er overigens vanuit dat fosfor granaten worden gebruikt om
een gebied te verlichten of rook te veroorzaken. Voorzover het
de bedoeling is e.e.a. in de brand te steken, geldt het volgende.
Het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen
worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben (met drie protocollen). Het
zogenaamde wapenverdrag. Protocol III gaat over het verbod
of beperking van het gebruik van brandwapens.

Protocol III:
1. Onder brandwapens wordt verstaan elk wapen of elk stuk
munitie dat in de eerste plaats is ontworpen om objecten in
brand te steken of brandwonden toe te brengen aan personen
via de inwerking van vlammen, hitte of een combinatie daarvan.
Hieronder vallen ondermeer: vlammenwerpers, raketten,
granaten, mijnen, bommen en andere houders van stoffen die
brand doen ontstaan. Denk aan napalm. Ook is het van belang
te weten welke wapens geen brandwapens zijn. In de eerste
plaats munitie waarvan de neveneffecten brand kunnen doen
ontstaan, zoals lichtspoor munitie en lichtkegels. In de tweede
plaats, antitankgranaten waarvan het pantserdoorborende
vermogen berust op de ontwikkeling van een zeer hoge
temperatuur. Het brandveroorzakende effect is hier niet specifiek bedoeld om personen uit te schakelen (brandwonden toe te
brengen).
Voor brandwapens gelden in de eerste plaats algemene regels
voor de bescherming van burgers. Daarnaast is het verboden
militaire doelen gelegen binnen een concentratie van burgers
vanuit de lucht aan te vallen met brandwapens. Aanvallen met
brandwapens niet vanuit de lucht zijn geoorloofd mits voldaan
is aan twee voorwaarden:
- het militaire doel moet duidelijk gescheiden zijn van concentraties van burgers;
- voorzorgen moeten worden genomen om de brandstichtende
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werking te beperken tot het militaire doel en bijkomende
schade aan de burgerbevolking te vermijden.
Schieten met de nabijheidsbuis (DM84) heeft een ander
effect dan schieten met de schokbuis(M572). Dit betekent
dat de vijf algemene beginselen met name gaan spelen.

Fallujah:
Enkele weken geleden vertoonde de Italiaanse zender RAI
een reportage over de aanval van het VS leger op het opstandige Fallujah. Tijdens deze aanval werd witte fosfor gebruikt. Hierbij zijn veel burgerslachtoffers gevallen. De officiële verklaring van de VS is dat fosfor enkel wordt gebruikt
om het slagveld te verlichten. In een Amerikaans legertijdschrift (verklaring Amerikaanse
militair die gewetensbezwaren
kreeg) was daarentegen te lezen
dat het gebruik van fosfor bekend stond onder de noemer
‘shake en bake missions’. Dit
heeft geleid tot grote ophef.
De discussie die nu gaande is
betreft het al dan niet zijn van
brandwapen.
Eerst even de feiten op een rijtje.
Historisch bezien behoort witte
fosfor samen met de vlammenwerper en napalm tot de brandwapens. Tijdens WO I werd
het ingezet om de met houten balken verstevigde loopgraven te ontvlammen. Bij massale bombardementen in WO II
droeg witte fosfor bij tot de brandstormen die de burgerbevolking van steden verschroeiden (Londen, Keulen, Dresden en Tokio).
Na de Vietnam oorlog, waarin met name napalm zorgde voor
schrijnende beelden van burgerslachtoffers, legde de internationale gemeenschap een conventie vast die de betrokken partijen het gebruik van zogenaamde inhumane wapens
(een van de vijf algemene beginselen) ontzegt. Met inhumane wapens wordt bedoeld wapens die excessieve verwondingen veroorzaken of geen onderscheid maken tussen
wie strijdt en wie niet (burgerbevolking).
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Protocol III bij die conventie verbiedt het gebruik van brandwapens. De VS heeft protocol III tot op de dag van vandaag
niet aanvaard, en zijn dus ook niet gebonden aan die verbodsbepaling. Het Protocol bindt trouwens minder dan 100 staten,
zodat de kracht van norm in het gewoonterecht (waardoor het
alsnog op de VS of andere niet-verdragspartijen van toepassing zou kunnen zijn) niet sterk is. Nederland is wel verdragspartij bij het protocol.
Een tweede element in de discussie is of witte fosfor een chemisch wapen is. Daarbij wordt verwezen naar een Amerikaans
rapport dat witte fosfor als chemisch wapen omschrijft. Het
bewuste document is een van de vele stukken die het Amerikaanse defensiedepartement publiceerde in het kader van het
onderzoek naar de zogenaamde Gulf War Illnesses ‘. Het gaat
om een rauw inlichtingenverslag
van een telefoongesprek over het
mogelijk Iraakse gebruik van witte
fosfor tegen de Koerden. En op
die manier kan het dus bezwaarlijk
als bewijsmateriaal voor de Amerikaanse classificatie van witte
fosfor als chemisch wapen aangevoerd worden.
Wat niet wil zeggen dat witte fosfor niet als chemisch wapen kan
gebruikt worden. In het algemeen
definieert men een chemisch wapen op basis van, het exploiteren van de directe toxische inwerking van een scheikundig product op een levend organisme, om militaire objectieven te bereiken’’. Daardoor onderscheidt een chemisch wapen zich van
een brandwapen, dat ondanks een duidelijke scheikundige reactie eerder steunt op de productie van extreme hitte om de
schade te berokkenen.
Maar de geschiedenis kan verwarrend werken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zetten de gespecialiseerde gaseenheden ook
vaak vlammenwerpers in. En in de Sovjet-Unie bleven de chemische troepen verantwoordelijk voor rook en vuur.
Een centraal element in hedendaagse definitie van een chemisch wapen is het zogenaamde ‘doel van algemene bestemming’. Een chemisch wapen wordt niet gedefinieerd op basis
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van de kenmerken van het object (giftigheid), maar door zijn
eindbestemming (een oorlogswapen). Een logische benadering, als men ervan uitgaat dat giffen in de natuur voorkomen en in grote hoeveelheden door de industrie aangemaakt
en verbruikt worden. Het concept staat dan ook het politionele gebruik van traangas toe, maar niet het gebruik ervan
in het kader van oorlogshandelingen (wat op zich een grijze
zone creëert, bijvoorbeeld bij ordehandhaving tijdens militaire vredesoperaties).
Om witte fosfor te bestempelen als chemisch wapen moet je
dus het criterium van de algemene bestemming toepassen.
En dan kun je als volgt redeneren.
Als witte fosfor gebruikt wordt om een rookgordijn op te
zetten of een doelwit te markeren, dan valt die bestemming
duidelijk buiten de definitie. Als
witte fosfor gebruikt wordt tegen
mensen, met als doel hun schuilplaatsen in brand te steken (zoals
in de loopgravenoorlog ongeveer
negentig jaar geleden), dan gaat
het niet om chemische oorlogvoering.
Maar, witte fosfor heeft ook een
sterke irriterende inwerking op de
huid, ogen, slijmvliezen... De rookproductie zou kunnen gebruikt worden om vijandelijke strijders uit hun schuilplaatsen te verdrijven, zoals de VS destijds traangas in de tunneloorlog in
Vietnam gebruikten. Een dergelijke exploitatie van de irriterende werking van witte fosfor zou wel vallen onder het begrip chemische oorlogvoering.
Dat laatste scenario zou een ernstige inbreuk op de conventie over chemische wapens betekenen, waarvan de VS
verdragspartij zijn. Mij zijn geen gegevens bekend die een
dergelijk gebruik van witte fosfor in Fallujah suggereren;
vandaar mijn stelling dat witte fosfor geen chemisch wapen
is en de VS in Fallujah niet aan het Chemisch wapenverdrag
kan worden opgehangen. De feiten zijn hiervoor dus
bepalend.
Zie ook FA journal march-april 2005 The Fight for Fallujah
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De rubriek “personeelsmutaties” wordt met de grootste zorg samengesteld. Ondanks het feit,
dat wij meerdere bronnen raadplegen, is het haast onmogelijk om volledig te zijn. Omdat het
personeel een beschikking krijgt bij uitzending en bij terugkomst, is het niet altijd duidelijk of
het om een nieuwe functie gaat of voortzetting van de “oude”functie. Bij deze dan ook een
verzoek aan onze lezers, om, indien u aanvullingen / wijzigingen heeft, dit aan ons te melden.
Dit kan uiteraard via de mail. Ons adres vindt u vooraan in de Artilia.
Voor deze uitgave van de Artilia geldt, dat het ook deze keer haast onmogelijk is om volledig
te zijn, omdat de informatievoorziening vanuit het Haagse enigszins stagneert, dit komt door
de implementatie van Peoplesoft. Uit de brieven met daarin de functietoewijzing is niet te
achterhalen bij welke eenheid men geplaatst wordt en in een aantal gevallen is ook niet
duidelijk welke rang men bekleedt.

Personeelsmutaties
Plaatsingen
Datum
01-07-05
01-01-06
O1-07-05

Naam
De Leeuw R.J.J.M.
Hendriksen J.
Crombach C.M.H.

Zilveren medaille
Datum
Naam
18-01-06
Raas R.
18-01-06
de Brouwer J.L.
24-01-06
Van Dongen M.

Rang
Wmr1
Owi
Wmr1
Rang
Owi
Owi
Aooi

Geplaatst bij eenheid
Otcvust, instrgp B Wrn
B-bt 14 Afdva
Ssvbt 11 Afdra

Otcvust, instrgp A I&VV
Otcvust, instrgp B Vrgl
Otcvust, IBT Pzh 2000 NLD

Rang
Ow (tijdelijk voor uitzending)
Ow
Ow (tijdelijk voor uitzending)
Owi
Owi
Owi
Owi
Owi
Ow
Aooi
Aooi

Leeftijdsontslag / Eervol ontslag
Datum
Naam
11-03-06
Rozeboom R.A.M
01-07-06
Claessen W.J.P

Rang
Wmr1
Aoo

Personeelsmutaties

It is the VETERAN, not the preacher,
who has given us freedom of religion.
It is the VETERAN, not the reporter,
who has given us freedom of the press.
It is the VETERAN, not the poet,
who has given us freedom of speech.

Bevordering tot:
Miv
Naam
22-10-05
Beek van M.
??
Krechting M.
22-10-05
Thomassen R.
25-10-05
Opheij M.H.M.
25-10-05
Swinkels J.H.P.
01-12-05
Hendriksen J.
01-12-05
Crombach C.M.H.
01-01-06
van den Berg H.
01-01-06
Terhorst M.B.
01-01-06
Doeze Jager B.J.
01-01-06
Stomp H.L.
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Uit respect voor alle veteranen

It is the VETERAN, not the campus organizer,
who has given us freedom to assemble.
It is the VETERAN, not the lawyer,
who has given us the right to a fair trial.
It is the VETERAN, not the politician,
Who has given us the right to vote.
It is the VETERAN,
who salutes the Flag,

It is the veteran!
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Wist U dat…..
- de C-bt 14 AfdVA op uitzending gaat.
- zij de “force protection” op zich gaan nemen in Afghanistan
- zij al in april vertrekken.
- het CoLua ook op uitzending gaat.
- zij zich in Bosnië gaan bekwamen in het vak van NFO Coy en LOT organisatie.
- er zo wel heel weinig artilleristen over blijven.
- de Ssvbt en de 2e Bt van de 11e AfdRA nog steeds op uitzending zijn.
- een adjudant van de 14e AfdVA aan zijn oor geopereerd is.
- hij hierdoor een nieuwe beschikking gekregen heeft.
- hij nu officieel Aooi LO (luisterend oor) is.
- hij toch bewezen heeft 24 uur stil te kunnen zijn.
- hij alleen op een kamer lag in het CMH.
- deze rang dus toch zijn voordelen heeft.
- dit wellicht niets met zijn snurken te maken heeft (??)
- GALT eenheden eigenlijk wel veel moeten kunnen en kennen.
- zij dit met een toewijzing van 0 blanks niet kunnen beoefenen.
- het vestingmuseum in Naarden een “Patenschaft” wil met een van de afde
lingen.
- de opleiding PzH 2000 NLD begonnen is.
- de B-bt 14e AfdVA naar Aruba gaat.
- zij hier wel gaan om te oefenen.
- de 3e Bt 11 AfdRA ook gaat omscholen naar de mortier 120 mm.
- er steeds meer volk binnenstroomt bij de eenheden.
- dit voor veel kaderleden elke week weer een verassing is.
- er steeds meer oud 41 mensen op het OTCVUST komen te werken.
- er dus nog steeds mensen zijn, die zeggen dat 41 nog bestaat.
- 22 april in Seedorf weer een reünieweekend gehouden wordt.
- dat iedereen die ooit in Seedorf heeft gediend daar welkom is.
- dat ook de scholen een reünie houden.
- dat Kaufhaus Dodenhof nog steeds bestaat.
- dit het allerlaatste weekend is dat we gezellig in Seedorf bij elkaar kunnen zijn.
- er in Amerika regelmatig wervelstormen voorkomen.
- ze ook allemaal een naam krijgen.
- Hurricane Isabelle over Washington DC zou razen.
- daar ook het graf van de “Onbekende Soldaat” is.
- dit graf sinds 1930 bewaakt wordt door een erewacht.
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- de verantwoordelijke commandant de erewacht wilde laten schuilen.
- dit de erewacht voor onbespreekbaar hield.
- de wacht tijdens de hurricane gewoon op haar post bleef.
- er sinds 1930 onafgebroken een erewacht voor de gevallenen staat.
- wij nog op zoek zijn naar leden die de enquête willen invullen.
- deze enquête gewoon op onze website staat www.vooa.nl.
- je daar dat enquêteformulier ook gewoon kunt invullen.
- hoe meer formulieren hoe meer ideeën je hebt.
- de activiteitencommissie bruist van energie om het te concretiseren.
- er op dinsdag 28 maart een regioborrel in Breda is.
- uw “wist u datje” hier ook had kunnen staan.
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Aanmelding /machtiging of Adreswijziging
Invullen, ondertekenen en daarna verzenden aan het secretariaat
U kunt dit formulier gebruiken:
1. Als u zich als lid van de VOOA wilt aanmelden
2. Als u gaat veranderen van privé-adres. Wij sturen alle post naar uw privé-adres.
3. Als u uitgezonden wordt.
Gelieve de periode aan te geven en welke uitzending het betreft.
Secr V.O.O.A.
Postbus 1000
MPC 35C
8084 ZX ‘t Harde
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 31 oktober van het
lopende jaar.

Bestuur Vereniging Onderofficieren Artillerie
Secretariaat VOOA: Postbus 1000, 8084 ZX ’t Harde
E-mail; secretaris@vooa.nl
Internet; http://www.vooa.nl
Voorzitter:
Dienst MDTN
Dienst PTT
’t Harde
Dienst MDTN
Dienst PTT
’t Harde

Achternaam met tussenvoegsels

Lid :

Postcode/Woonplaats

Dienst MDTN
Dienst PTT
‘t Harde

Land

Lid :
Dienst MDTN
Dienst PTT
’t Harde
5226399

Bank/girorekening
Uitzendgegevens

1.
2.
3.

Periode
Uitzendgebied
Onderdeel

Verleent hierbij tot wederopzegging aan :
Vereniging Onderofficieren Artillerie
Rubensstaat 94
6921 LW Duiven

*06-536-57834
0525-657834
OTCVUST/VTS

de Leigraaf 104
6932 BE Westervoort
telefoon privé 026-3112298

*06-537-55145
0577-455145
SICT/Vust/Art

Rubenstraat 94
6921 LW Duiven
telefoon privé 0316-264239

M.E.G. Dotinga

Penningmeester:

Voorletters

Registratienummer

Kopstuk 6
6836 EW Arnhem
telefoon privé 026-3230562

Secretaris:

Dienst MDTN
Dienst PTT
Nw Milligen

Privé adres, straat + nr

P.F.J. Jacobs
*06-546-68460
070-3168460
DMO

R.J. Caerteling

A.J.M. Witsiers
*06-536-59382
0525-659382
101 Artostbt

Meester van de Venstr 11
6627 AG Maasbommel
telefoon privé 0487-562457

*06-536-58803
0525-658803
11 AfdRA

Kogge 21
3891 CP Zeewolde
telefoon privé 036-

*06-536-58754
0525-658754
11 AfdRA

De Wimpel 9
8447 ED Heereveen
tel. privé 0513-651548

*06-536-57448
0525-657448
OTCVUST/Schl Vust

Biotoop 77
3893 BJ Zeewolde
tel. privé 036-5234218

H. Gijsbertsen

Lid :
Dienst MDTN
Dienst PTT
't Harde

J.S. de Vries

Lid :
Dienst MDTN
Dienst PTT
‘t Harde

J.L de Brouwer

Lid :
om van bovengenoemde rekening jaarlijks een bedrag te doen afschrijven dat verschuldigd is
wegens: Contributie

Dienst MDTN
Dienst PTT
’t Harde

De ondergetekende verklaart zich akkoord met de geldende bepalingen en voorschriften en
heeft kennis genomen van de regeling betreffende incasso-opdrachten

Lid :

Datum:

Dienst MDTN
Dienst PTT

Handtekening

44
Aanmelding/Machtiging/Adreswijziging

P.J. Denton
*06-536-59489
0525-659489
11 AfdRA

Pastelstraat 59
1339 JG Almere Buiten
tel. privé 036-5352308

n.v.t.
n.v.t.

de Wiezeboom 9
8332 JT Steenwijk
tel. privé 0521-512095

A.M. Mol

