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Voorwoord
Vlak voordat deze Artilia naar de drukker gebracht zou worden,
bereikte ons
anaf deze plaats wil ik zijn echtgenote, twee dochters, fahet droeve
milie
en vrienden condoleren met dit onbeschrijfelijke verbericht dat
lies en ze verder heel veel sterkte wensen voor de toekomst.
Niels
Wij hebben met zijn allen wederom een fantastisch fijne collega
Pashouwers is verloren.
overleden.

V

Voor u ligt, alweer, de vierde uitgave van de Artilia voor het jaar
2009. Het voorwoord is dit keer niet geschreven door de voorzitter, Gerrit Bosch, maar door de secretaris, Marinus Dotinga.
Een korte terugblik over 2008 laat zien, dat het allemaal weer erg
snel is gegaan, in het bijzonder de uitzendingen trekken toch
wel een behoorlijke wissel op ook de Artilleristen. Niet alleen in
de zogenaamde artilleriefuncties, maar ook in vele andere functies kom je artilleristen tegen. Een behoorlijk aantal van u is al
in Afghanistan geweest of zal binnenkort richting dat land vertrekken. Ook uw voorzitter, Gerrit Bosch, is reeds aangewezen
om een functie aldaar te gaan vervullen, hij zal de functie van
OMLT- adjudant (Operational Mentoring and Liaison Team)
gaan vervullen. Dit is een functie die 6 maanden gaat duren en
hij zal begin juni weer terug op Nederlandse bodem zijn. Tot die
tijd zullen de taken betreffende de vereniging worden waargenomen door de secretaris en de penningmeester. Wij wensen
hem een fijne uitzending toe.
Op 4 oktober jl. heeft u de kans gehad om deel te nemen aan
ons traditionele jaaruitje. De activiteitencommissie had dit keer de
keuze laten vallen op een bezoek aan het openluchtmuseum. ±
60 personen waren die dag aanwezig in Arnhem. Zij hebben
genoten van deze mooie dag, waarbij niet alleen dienstherinneringen werden uitgewisseld, maar ook herinneringen over oude
winkeltjes waar je snoep kon kopen voor een cent, huizen waar
men vroeger gewoond heeft, en nog veel meer (oud) Hollandse zaken. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Oplage: 500 Exemplaren
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De functie van Korpsadjudant was de afgelopen periode vacant, na de overplaatsing van Bert Nijhof naar bureau ceremonieel in Den Haag heeft het enige tijd geduurd voordat de
functie van korpsadjudant Veldartillerie gevuld werd. Cees
Damen zal per 1 december geplaatst worden op de functie
en bevorderd worden tot adjudant, wij feliciteren hem met
het verkrijgen van de functie en de bijbehorende bevordering.
De voorbereiding voor de komende activiteiten zijn in volle
gang:
- op 14 december zal er een brunch plaatsvinden in het “ van
der Valk restaurant” te Assen;
- 15 januari 2009 staat in het teken van onze jaarvergadering
en de viering van de verjaardag van de Artillerie. De uitnodigingen voor deze activiteiten heeft u reeds ontvangen.

Van de redactie
Helaas moeten we voor de derde keer op een rij afscheid nemen van
een zeer gewaardeerde collega. Niels Pashouwers in de leeftijd van 47
jaar is ons
n het vorige nummer hebben wij het bestuur gefeliciteerd met
ontvallen. Een
het besluit om ons blad voortaan in kleur uit te geven. De ofIn Memoriam
kunt u verder ferte stond ons aan en het proefexemplaar zag er gelikt uit.
in dit blad Niets wat ons verder in de weg stond om de eerste Artilia in
lezen. kleur uit te geven. Stuur je nadat alles in elkaar is gezet het blad

I

door na de drukker en krijg je de mededeling dat deze ophoudt
te bestaan. Voor ons als redactie een behoorlijke teleurstelling.

Deze uitgave is gezien de inhoud alweer de laatste uitgave van
dit jaar. De uitnodigingen voor de verjaardag van de Artillerie
en de algemene ledenvergadering van onze vereniging zijn daarvan het ultieme bewijs. Voor het eerst hebben we ook een bijdrage uit Amerika. Een van onze collega’s zit daar op de Sergeant
Major Academy. Hij heeft ons beloofd regelmatig wat wetenswaardigheden van hem met ons te delen. Wij zijn benieuwd en
hopen veel van hem te vernemen.

Helaas kunnen wij u op 15/16 januari, in verband met de
komst van DIVI, geen legering aanbieden op de LBO. Wij
houden echter contact met de LFD om toch nog een paar
plaatsen te realiseren.
Bij de uitnodigingen voor deze verenigingsactiviteiten heeft
u ook de ”VooA”-agenda voor 2009 gekregen, zodat u de
bijeenkomsten kunt noteren.
Uiteraard wenst het bestuur van de VOOA u en de uwen
alvast een fijne jaarwisseling en een voorspoedig 2009.

Rest mij u, mede namens alle redactieleden, fijne Kerstdagen en
voor het nieuwe jaar een voorspoedig en gezond 2009 te wensen!

Marinus Dotinga
Secretaris
Op schrift of
digitaal, kun je de
kopij sturen naar;
Redactie Artilia,
Postbus 1000,
8084 ZX ’t Harde
Per mail naar onze
website en;
jan.s.devries@wanadoo.nl
of
majoie@freeler.nl

Algemene aanwijzingen.
Jan de Vries en Rob van der Veen zijn de bestuursverantwoordelijke redactieleden, bestook ze vooral met veel post en ingezonden artikelen, zodat ze samen met u inhoud kunnen geven aan ons blad.
Het aanleveren van de stukjes het liefst digitaal maar als het
echt niet anders kan is een notitievelletje met kernwoorden en
een kleine samenvatting ook goed. Wij maken er wel een verhaal van. Indien het digitaal wordt aangeleverd dan willen wij u
verzoeken om niet zelf de foto’s in de tekst te plaatsen. Lever
de foto’s en tekst gescheiden aan en geef eventueel aan waar
de bijbehorende foto het best in de tekst past. Het komt de kwaliteit van het blad ten goede.
5
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Van de redactie

compleet. Niels heeft door zijn plaatsing in Duitsland bij de 41e Afd VA
ook de verhuizing naar Seedorf laten plaatsvinden. De laatste functie bij
103 ISTAR werd voorafgegaan door een plaatsing bij de staf van de 43e
brigade in Havelte en was reden genoeg de stap van Seedorf terug naar
de directe omgeving van de kazerne in Havelte te maken. De hiermee
gepaarde contactwisselingen maakten de onderlinge band sterker en hun
vriendenkring breder. Niels was ook geen man die het avontuur schuwde,
uitzendingen naar Kosovo en Afghanistan waren in de laatste jaren deel
van zijn leven. De uitzendingen hadden een flinke impact op zijn gezin
maar het weerhield hem niet van een 4e tour naar Afghanistan.
Tijdens de voorbereiding van zijn 5e uitzending sliep Niels
donderdag 's avond vredig in.

Dankbaar willen we terugdenken aan

Niels Pashouwers
Echtgenoot van Wilhelmien Pashouwers – Egelmeers
Op 5 maart 1961 in Sint Anthonis werd Niels Pashouwers geboren. Hij
groeide daar op tot hij in 1980 Wilhelmien leerde kennen. Ze trouwden op 20
juni 1985 in de H. Hart kerk te Westerbeek. Op 14 november 2008 overleed
Niels tijdens het vervullen van zijn plicht voor gezin en vaderland. Op 19
november hebben we hem te ruste gelegd op het kerkhof van Havelte.
Niels kwam uit een gezin met twee zussen en een broer. Na schooltijd wist hij
al snel dat hij de Nederlandse Staat wilde dienen. Na in Weert zijn opleiding
doorlopen te hebben startte hij met Wilhelmien in Steenwijk. Niels was toen
gestationeerd bij de 129e Afd VA op de Johannes Post kazerne in Havelte. In
Steenwijk werd ook hun eerste dochter Yvonne geboren. Na een overplaatsing naar de 11e Afd RA in Arnhem, volgde een verhuizing naar Duiven, waar
hun tweede dochter Monique werd geboren. Het gezin Pashouwers was
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Niels was altijd trots op zijn meiden zoals hij altijd zei. Het was een man
met principes en compromissen. Erg plichtsgetrouw, gedreven en vol
humor en altijd in de weer er wat goeds van te maken. Een man die met
twee voeten op de grond bleef staan. Deze combinatie maakte hem een
bijzonder prettige collega. Als Niels in de buurt was moest je oppassen
niet het slachtoffer te worden van zijn streken. Voor je het wist was je met
volle vaart in zijn val gelopen en stond je met schaamrood op de kaken
voor schut met een gniffelende Niels op de achtergrond. Gelukkig was het
dan Niels die als eerste de hand uitstak om je uit de benarde situatie te
halen of je te helpen het opgelopen leed te herstellen. Als vakman was hij
super en nooit te beroerd zijn ervaring te delen om zo samen naar een
hoger niveau te klimmen. Hij leefde vol inzet voor het werk tussen de voor
hem zo dierbare collega’s maar ook voor zijn gezin. Niels probeerde werk
en privé gescheiden te houden wat met zo’n karakter als Niels bijna
onmogelijk was. Zijn meiden en Banjer waren zijn steun en toeverlaat. Wij
maar vooral Wilhelmien en de dochters Yvonne en Monique zullen een
prachtkerel moeten missen.
Wilhelmien, Yvonne en Monique wees er van overtuigd dat wij aan jullie
denken en heel veel sterkte wensen om dit vreselijke verlies te moeten
dragen. Hij leeft verder in jullie harten en in onze gedachten en zullen zijn
naam met respect uitspreken.
Richard Kuipers
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Uitnodiging ALV
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering op donderdag 15 januari 2009 om 14.30 uur in de
filmzaal in gebouw 206 van de Legerplaats bij Oldebroek te ‘t Harde.

Wapenoudste artillerie

Ontvangst is vanaf 14.00 uur.

Geachte collega,
AGENDA
1. OPENING
2. VERSLAG/NOTULENALGEMENE LEDENVERGADERING 2008
(zie internet: www.vooa.nl)
3. VERSLAG VERENIGINGSJAAR 2008
4. VERSLAG PENNINGMEESTER
a. financieel overzicht
b. verslag kascontrolecommissie
c. begroting 2009
d. benoemen nieuwe kascontrolecommissie
5. VERKIEZING BESTUURS-/COMMISSIELEDEN
a. Bestuur
M. Dotinga Secretaris
Niet herkiesbaar
T. Witsiers Activiteitencommissie Herkiesbaar
J. de Vries Redactie Artilia
Herkiesbaar
b. Commissieleden CVGD
J. Majoie Lid
Herkiesbaar
Art 15c van huishoudelijk reglement: Kandidaten uit de leden kunnen
zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris tot uiterlijk 24 december 2008.

PAUZE

a400M

6. T.B.V. VOORZITTER
7. ROOSTER AFTREDEN VOOR 2010
8. RONDVRAAG
Indien u vragen heeft voor het bestuur verzoeken we u deze voor 24
december 2008 schriftelijk in te dienen bij de secretaris@vooa.nl
9. SLUITING VERGADERING
Met collegiale groet,
H.D.G. Bosch, voorzitter VOOA

Als voorzitter van de Vereniging Onderofficieren Artillerie heb ik de
eer u, namens de Wapenoudste, uit te nodigen voor de viering van de
332e verjaardag van het Wapen der Artillerie.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 15 januari 2009 van
16.30 uur (ontvangst) tot circa 20.00 uur (einde officiële gedeelte) in
de onderofficierskantine “Wmr Kruithof Paviljoen” op de Legerplaats
bij Oldebroek.
Ik ben mij ervan bewust dat een aantal van u niet aanwezig zal kunnen zijn vanwege uitzending. Helaas is het voor ons niet mogelijk om
exact vast te stellen wie er op 15 januari a.s. in Nederland aanwezig zijn.
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen Euro 5,-. Leden VOOA
gratis.
Leden. Moeten zich opgeven bij de secr. V.O.O.A. voor 24 december
2008 per mail Internet: secretaris@vooa.nl
Niet leden. Ik verzoek u het bedrag van Euro 5,- over te maken op
Post-bank rekeningnr. 5360680 t.n.v. Vereniging Onderofficieren
Artillerie te Duiven.
De betaling dient voor 24 december binnen te zijn.
Bij latere opgave kunnen wij u geen maaltijd aanbieden i.v.m. de voorbereiding en bestellingen van de voeding.
Aan de hand van de afschriften en aanmeldingen gedaan via de mail
(alleen door leden) wordt dan de deelnemerslijst samengesteld. U ontvangt dus geen bevestiging meer.
Tenue: Actief dienenden: DT met batons
Voor niet-actief dienenden: tenue de ville.
Voorzitter VOOA
H.D.G. Bosch
Telefoon Oomess: 0525-657272 alleen t.b.v. bereikbaarheid.
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Gele Rijders Cup
door Wim Speth

Op 3 en 4 oktober vond in ’t Harde de tweede zogenaamde “kruizenwedstrijd” van de Nederlandse Vijfkampbond plaats. Commandant 11
Afdeling
at betekende dat de atleten gebruik konden maken van
Rijdende
de manege van het Korps Rijdende Artillerie en de sportArtillerie trad accommodatie van de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne.
op als gast- Voor schieten en zwemmen konden de deelnemers terecht op
heer. de lokale schietbaan en zwembad De Veldkamp in Wezep.

D

De formule van de Gele Rijders Cup behelst dat de atleet of atlete, ongeacht de categorie, met het hoogste aantal wedstrijdpunten in het bezit komt van de door de commandant geschonken wisselbeker.
De springwedstrijd op vrijdag was een vlekkeloze vertoning,
mede dank zij de uitstekende voorbereiding van bedrijfsleider
Ellen van der Putten en haar personeel. De deelnemers kregen
een lastig parcours voorgeschoteld maar wisten toch de door
loting aan hen toegewezen paarden zonder al te veel problemen
over de hindernissen te brengen. De vooraf ingeschatte kanshebbers lagen na deze discipline nog dicht bij elkaar.
Ook na het schieten op zaterdagochtend bleef het een nek aan
nek race en zelfs de schermwedstrijd wist nog geen duidelijke
afscheiding teweeg te brengen.
Opvallend was de prestatie
van de deelnemende leden
van bureau LO/Sport van de
Lkol Tonnetkazerne. Na zegge
en schrijve twee schermlessen
wisten elt Ab Agterbos, sgt
Marloes Oldehinkel en sgt
Jorg Rouwenhorst voldoende
partijen op hun naam te brengen om het vereiste aantal
punten voor het Vijfkampkruis
te behalen.
De winnaaars Gele Rijder Cup
10
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Scherprechter was de discipline lopen. Een moeilijk parcours
en een onverwacht snijdende wind speelden de deelnemers
parten. Bij de senioren was het majoor Mark van de Watering die de elementen het beste wist te weerstaan. Regerend
Nederlands kampioen, Rijder 1 Bob van Hout, moest diep
gaan om de schade beperkt te houden. Ritmeester Bart Zoet
liet bij de masters zien dat de vele trainingsuren vruchten
beginnen af te werpen. De tijd van de 44-jarige cavalerist, 7
min 06 op de twee kilometer, zou van doorslaggevend belang blijken te zijn.

. . . de link tussen
de operationele
taken en de
fysieke en mentale conditie . . .

Op het afsluitende onderdeel, het zwemmen, wist hij zijn persoonlijke tijd met maar liefst tien seconden te verbeteren,
hetgeen betekende dat Bob van Hout de geslagen man was.
Lkol drs Bouwmeester memoreerde in zijn speech tijdens de
prijsuitreiking aan de link tussen de operationele taken van
militairen en de fysieke en mentale conditie die daarvoor onmisbaar is. Hij noemde de Militaire- en Moderne Vijfkampen
bij uitstek geschikt om deze conditie op peil te houden.
Ritmeester Bart Zoet mocht de Gele Rijders Cup in ontvangst nemen. Een uitstekende prestatie en een steun in de
rug voor de training op weg naar internationale masterswedstrijden. Rijder1 Bob van Hout restte de tweede plaats.
Hij toonde zich desondanks tevreden en uitte zijn waardering voor de wijze waarop Bart Zoet zijn eerste plaats had
weten te veroveren.
Anja Bavelaar uit Putten ontving uit handen van de commandant de trofee voor de dames.
Ook zij kon terugblikken op een goede wedstrijd waarbij zij
haar persoonlijke prestaties verbeterde.
Een speciale prijs was er tenslotte voor sergeant Marloes
Oldehinkel. Gezien haar optreden bij het schermen en werpen mocht zij een beker in ontvangst nemen voor het meest
veelbelovende talent.
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www.nederlandsartilleriemuseum.nl

In memoriam

Martin Bakhuizen
Op het overlijdensbericht, voorzien van artillerie-embleem, stond
aangegeven dat Martinus Bakhuizen na een kortstondige ziekte op 10
september 2008 te Harderwijk uit ons midden is weggenomen. Hij werd
geboren te Vlaardingen op 3 november 1941 en na zijn HBS-tijd is hij
in 1958 beroepsonderofficier geworden. Hij werd registratief ingedeeld bij de Veldartillerie en in 1961 geplaatst bij 101 AMA. In 1963
werd hij overgeplaatst naar 19 Afdva en in 1971 bij 102 Vagp. Op zijn
eigen verzoek is hij eervol ontslagen uit de militaire dienst om vervolgens in de automatisering bij Bull Nederland te gaan werken. Aan hem
is toegekend de Bronzen medaille voor 12 jaar langdurige eerlijke en
trouwe dienst als onderofficier en het Vierdaagsekruis. Martin was een
van onze medewerkers en bij het NAM en zijn betrokkenheid werd door
Fred Müller als voorzitter NAM tijdens de afscheidsdienst als volgt
gememoreerd.
“Begin 2003 kwam je als vrijwilliger bij het museum. Je was ICT-er
maar wilde liever anders worden ingezet. Als oud artillerist bleek al
snel dat je van grote waarde was voor het museum. Je wist van de hoed
en de rand en gold snel als vraagbaak voor vrijwilligers zonder
militaire achtergrond. Je hebt je de afgelopen vijf jaar met diverse
onderwerpen bezig gehouden. Je begon met orde te scheppen in de
kleding. Het museum krijgt heel veel aangeboden, maar dikwijls
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Schenkingen
kunnen slechts een beperkt aantal artikelen worden toegevoegd aan
de te exposeren collectie. Mede door jouw onvoorwaardelijke inzet is
deze sanering succesvol geworden. Daarna heb jij je bezig gehouden
met verbindingen; typisch een onderwerp waar je wat van af moet
weten anders wil dat niet. Zo heb je ook het initiatief genomen om een
TMD-shelter in huis te halen en die met anderen weer ingericht en
aangesloten op het elektriciteitsnet. We kwamen er ook snel achter
dat jouw netwerk in Elburg enorm groot was waardoor je heel veel
zaken informeel en razend snel kon regelen, zoals kramen voor de
Botterdag, halteplaats voor de bus naar het Open Huis van ons
museum op de Knobbel enz enz.
Martin, we hebben natuurlijk al een tijdje zien aankomen, dat je ons
zou ontvallen. Toch komt het als een harde klap aan als het dan
gebeurt. Tijdens je ziekteproces van de afgelopen maanden was je
steeds positief t.a.v. je genezing en maakte je plannen ook voor als je
niet meer zo mobiel zou zijn. Wij hebben je bij het Artilleriemuseum
leren kennen als een vrolijke en gezellige vent die nooit te beroerd
was om iets wat nodig was, te doen. Je zette altijd je schouders onder
een klus en ging altijd voor succes, twijfel hoorde niet bij je. Je was
ook een gezelligheidsdier, vol verhalen en anekdoten. En het meest
opvallende was je bulderende lach die we nooit meer zullen horen en
die we nog lang erg zullen missen.”

Het Nederlands Artillerie Museum heeft in de afgelopen periode de
volgende schenkingen mogen ontvangen.
- Lkol art bd G.B. van Alsté: een cape, een AT en een KkT met pet.
- Lkol art bd R.J. van Veen: een boek ‘Midden Nederland N.V.’ (betr.
kazernebouw 1951-1953).
- Dhr Van Well: Foto’s van zijn vader, Martinus van Well; div ansicht
kaarten antiek geschut.
- Res off lua, mw. M. de Jong: een zestal boeken o.a. cadettenalmanak.
- Dhr Prak: een affuit van een kanon 5,5 inch zonder loop- en rem
inrichting
- Dhr. T. Bergstra: zakboekje van G. Scholten (1884) 1 Regiment Veld
artillerie.
- Kol art bd J. van Wincoop: een DT en een AT, een koppel, broekrie
men, een sabelkoppel, 2 x pet ceremonieel en een doos voorschriften
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 0525-657310, fax 657311 of e-mail
NAM.artillerie.museum@mindef.nl voor een afspraak om het af te leveren in ’t
Harde c.q. Ede of om het op te laten halen.

Artillerie attenties

Door Jan Boot, die Martin niet alleen als artilleriecollega en vrijwilliger bij het NAM heeft meegemaakt, maar ook medebestuurslid van
een andere vereniging en als goede vriend werd aan het graf gesproken.

Via het Artilleriemuseum in ‘t Harde worden diverse artilleristische artikelen aangeboden
bijvoorbeeld:
de BARBARA’s SEAL-SHOCKs

Namens alle medewerkers van het Nederlands Artillerie Museum en
hun partners wens ik Corry, hun kinderen, kleinkinderen en verdere
familie veel sterkte met het verlies van hun Martin; jullie zullen hem
heel erg missen!

Het batig saldo komt ten goede aan de
exploitatie van de exposities. Bestellingen kunnen worden gedaan via
NAM.artillerie.museum@mindef.nl
in ’t Harde.
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NAM

Gezocht:
Nadere bijzonderheden!
Uit het fotoarchief van het
NAM is bij het inventariseren van negatieven, een
foto van een marcherende
groep militairen (vermoedelijk artilleristen) achter een
doedelzakspeler opgediept.
Als enige aanwijzingen kan
ik U meedelen dat het een
foto anno 1996 betreft en dat die gemaakt zou zijn tijdens een oefening Munster-Süd.
Wie kent de groep militairen en/of de naam van de bagpiper?
Bij welke gelegenheid en op welke datum en plaats is de foto
genomen?
Uw antwoorden gaarne richten aan het e-mailadres NAM, zie kop
van deze rubriek.

Artillerie onder de aandacht
Reünie 3-41 RVA
Het navolgende artikel is een citaat uit de toespraak van de voorzitter van het reüniecomité, dhr Ab van der Vegte.
“Op 21 augustus 2008 werd 60 jaar na oprichting een reünie gehouden voor leden van 3-41 RVA op het hun vertrouwde adres, de Knobbel in ’t Harde. Destijds werd de afdeling 1 juli 1948 geformeerd met
als oorlogsbestemming Nederlands Indië.
60 jaar, wat is er al niet gebeurd in die tijd, we waren jong, velen trouwden, werden man, vader, grootvader, overgrootvader, we gingen naar
de maan en noem maar op wat al niet meer in deze moderne tijd.
Een hartelijk welkom aan de commandant van het Korps Veldartillerie, kolonel Fröling.
Wij voelen ons zeer vereerd dat u voor ons tijd hebt willen vrijmaken. Ook welkom aan luitenant Kolonel b.d. Dürst Britt. Zeer bedankt
dat u een leuke bijdrage zal leveren aan ons 60 jarig bestaan. Een
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hartelijkwelkom aan allen die jaarlijks trouw komen, een welkom aan
hen die nieuw of opnieuw op onze reünie zijn, ook de dames die ik zie,
mw. Van Mil, mw. De Zwart, mw. Duppen en mw. Dijkstra. Rinus Luyks
noem ik niet meer, die vindt het heel gewoon om even uit Australië over
te komen. Fijn dat we deze dag weer verzorgd worden door chefhofmeester Kurk met zijn staf, ’t zal ons aan niets ontbreken.
Als ik zo in de archieven blader komen er allerlei gedachten weer boven.
We hebben toch wel veel herinneringen en hoe ouder je wordt hoe meer
gedachten naar die tijd gaan, tenminste bij mij persoonlijk. Zomaar eens
een paar zaken uit die tijd;
· Gedebarkeerd in Priok, meteen door naar Tasik, lange reis, in kazerne
Tjibeurum opgevangen, rijstmaaltijd stond klaar, velen lusten dat nog
niet, snel brood gehaald bij diverse posten, wat hadden we een honger.
· Toon Leysen die ons wegwijs maakte (een beste).
· Bij Taradjoe een patrouille met een weigerende bren, patrouille brak
vuurcontact af en trok terug op Tjikandang.
· Bij wegpatrouille sneuvelt Dick Mekking en nog 3 militairen van 8-RVA.
· Meerdaagse patrouilles samen met 3-2 RI in omgeving Pangerandang.
· Aboe Bakar gefusilleerd. In Tasik beëdigingplechtigheid van kornet tot
2e Luitenant, Ruisendaal – Jellema- Frik – Evers en Keereweer.
· 21 aug, dus vandaag 60 jaar geleden, beschieting kamp Radjapola.
· Wolf wordt kapitein. Majoor Binsbergen draagt het commando over aan
Kapitein Wolf.
· Goya arriveert 3 juli 1950 in Amsterdam.
Ja, en toen moesten we onze maatschappelijke positie weer innemen.
Voor de een moeilijk voor de ander zijn oude vak of bedrijf weer opnemen.
Je verliest elkaar uit het oog want je carrière staat voorop, begrijpelijk
want er moest brood op de plank komen. Veel later, toen het initiatief
werd genomen een reünie te organiseren ontmoeten we elkaar weer en
dat het een bijzonder goed initiatief was bewijst het vandaag aan de dag
nog, wij zijn weer zeer naar elkaar toegegroeid en dan vooral ook met de
dames. Velen zijn in de achterliggende 60 jaren ons ontvallen, alleen
dankbare herinneringen blijven ons bij. Het leven kan hard zijn, zij nietwij wel. Als 80 jarigen mogen we dankbaar zijn elkaar hier zo te mogen
ontmoeten.
Het navolgende gedicht is voorgedragen bij de kranslegging door 3-41
RVA op het Artilleriemonument:
17
NAM

Stafadjudanten Artillerie

Reünie
Wij gedenken mannen, vrouwen
allen die met vol vertrouwen
als militair de boot op ging
verwijderd uit familiekring.
Avontuur? Of toch de plicht
voor koningin en vaderland verricht.
Ik zie hem op de foto staan
met helder oog en fiere blik
en nog geen spoor van angst of schrik
dat beeld van toen zal nooit vergaan.
Ik zie hem door het leven gaan
zo ombekommerd aan de gang
voor heel de wereld niet bang
dat beeld van toen blijft voortbestaan.
Dat beeld blijft op mijn netvlies staan
al stort vandaag de wereld in
ik loop er koppig tegen in
en wij; wij zullen verder gaan.
Wij hebben allen wel een maat
op wrange wrede wijze
in de lente van zijn leven
de tol betalend voor zijn moed
te vroeg daar heen zien reizen
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door vlees en bloed te geven
zo stelt hij ons nog steeds instaat
zijn vrede na te streven.
Dagen als vandaag: monumenten
zoals deze plek: hier komen wij tezamen
en gedenken wij eerbiedig hen namen
hier willen slechts samen zijn
dat verzacht ook onze pijn
de offers waren wel heel erg groot
jonge levens wreed gedood.
Nu in de avond van ons leven
willen wij Dick en Toon die achter bleven
gesneuveld op het oorlogsfront
een rustplaats kregen in Indische grond
toebidden: vrede voor je jonge leven
de eeuwige heeft je rust gegeven
En wij: wij kunnen verder gaan
’t is wel in de avond van ons leven
mogen we elkaar veel vriendschap geven
dat is de zin van ons bestaan.
Wij danken U voor vandaag
dat wij hier mogen zijn
om hem en haar te gedenken
die niet meer bij ons kunnen zijn

Naam:
Brockötter
Voorl:
M.B.A.
Roepnaam: Marcel
Rang:
Stafadjudant niveau 1
Plaatsing: Koninklijke Militaire School
Functie:
PC 5e instr pel C-instr cie KMS
Korte functie omschrijving:
Binnen het instructiepeloton begeleiden van de
instructeurs en leerlingen, het bewaken van de
inhoud en kwaliteit van de op-leiding, de controle
op het naleven van diverse regelgevingen, het
geven van instructie en leiding geven aan het
instructiepeloton.
Neventaken: geen
(Voorzitter Stichting 1(NL) Artillery Battalion RA
KFOR-1)

Naam:
Voorletters:
Roepnaam:
Rang:
Functie:

van der Hulst
P.J.G.
Paul
Stafadjudant niveau 1
C REMPEL KMS

Korte functie omschrijving:
Pelotonscommandant van het Remedial Peloton
van de KMS. Hierin zijn opgenomen alle tijdelijke
uitvallers van de INI en IVO opleidingen van de
KMS alsmede van alle VTOen van het CLAS.
Deze aspirant onderofficieren worden begeleid
tijdens de revalidatie met het doel z.s.m. terug in te
stromen in de reguliere opleiding. Ook het admini
stratieve deel, conform de Wet VerbeteringPoortwachter, wordt hier compleet bijgehouden.
Ook het SMT- en SMAToverleg behoren tot mijn
taken.
Neventaken: Lid Beraad Onderofficieren Artillerie
Bestuurslid KMS duikteam
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Naam:
Voorletters:
Roepnaam:
Rang:
Plaatsing:
Functie:

Iliohan
A.A.
Ton
Stafadjudant niveau 1
Instructiepel Techniek OTcVust
Instr ini opl vust / Sr instr / Stafadjudant

Korte functie omschrijving:
Verzorgt de initiële vaktechnische opleiding
voor Aspirant Onderofficieren KMS.
Begeleidt de cursisten, levert een bijdrage aan
opleidings- en trainingsontwikkeling en kennisproductie.
Neventaken: Bestuurslid Museum Korps Rijdende Artillerie

Naam:
Voorletters:
Roepnaam:
Rang:
Functie:

Smit
G.W.M.
Gerard
Stafadjudant niveau 1
Afdelings Adjudant 11 AfdRA en Korps
Adjudant, Korps Rijdende Artillerie

Korte functie omschrijving:
Onderofficier naast de Commandant. Bewaker
functie domein onderofficier, mentor en begeleider van het onderofficierskorps van de
11 AfdRA. Detectie en selectie van excellerende onderofficieren 11 AfdRA, verantwoordelijk
voor de opleiding en training niveau 1 en 2
binnen de Afdeling. Bewaker van de Korps
traditie.
Neventaken: geen
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Naam:
Schonewille
Voorletters: H.C.
Roepnaam: Herman
Rang:
Stafadjudant niveau 2
Functie:
OC adj OCIO (opl centrum initiële opleiding)
Korte functie omschrijving:
Het OCIO is na het OTCman het grootste opleidingcentrum
binnen de Koninklijke Landmacht, het bestaat uit een drietal scholen te weten, school: zuid/ noord en lumbl.
Zij verzorgen de AMO(L) en IOKL opleidingen.
Mijn voornaamste werkzaamheden omvatten
· Mentor/ begeleider ooff OCIO
· Rechter hand C-OCIO
· Signaleren van (werkvloer)knelpunten
· Bewaker niveau 1 en 2
· Personeelszorg in de ruimste zin des woords
· Vertegenwoordiger v/d ooff in div overlegorganen
Neventaken: Lid Beraad Onderofficieren Artillerie
Lid Beraad OTC adjudanten overleg
Lid Aanstelling en adviescommissie KMS
Voorzitter ORD overleg Gen Spoorkazerne
Voorzitter schooladjudanten overleg

Naam:
Niessen
Voorletters: E.L.M.
Roepnaam: Eric
Rang:
Adjudant
Functie:
Afdelingsadjudant 14 Afdva
Korte functie omschrijving:
- adviseur van de commandant
- bewaker niveau I/II
- detectie en selectie van excellerende onderof
ficieren binnen de eenheid
- detectie en selectie van excellerende kan/kpl’s
binnen de eenheid
- begeleider off/oo’n
Neventaken: - voorzitter kadervereniging 14 Afdva
- lid Wapen Traditieraad Artillerie
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Naam:
Bosch
Voorletters: H.D.G.
Roepnaam: Gerrit
Rang/niveau: Stafadjudant niveau 2
Plaatsing:
Opleidings- en Trainingscentrum Vuursteun
Functie:
OTCVust adjudant
Korte functie omschrijving:
Bewaker functie domein onderofficier, mentor en
begeleider van het onderofficierskorps OTCVust,
kwaliteitsbewaker van de opleidingen die gegeven
worden op vuursteungebied, detectie en selectie
van excellerende onderofficieren artillerie, verant
woordelijk voor de opleiding niveau 1 en 2 binnen
het OTCVust, deelname aan Aanstelling en Advies
Commissie vertegenwoordiger namens Korps
Veldartillerie
Neventaken:
· Voorzitter Beraad Onderofficieren Artillerie
· Lid Wapen Traditieraad Artillerie
· Voorzitter Vereniging Onderofficieren Artillerie

Naam:
van der Brugghen
Voorletters: A.F.
Roepnaam: Aert
Rang/Niveau: Aooi / Stafadjudant niv 1
Plaatsing:
Colua / O&T Bt / Instrgp OO & OVRN
Functie:
C-instrgp OO & OVRN
Korte functie omschrijving:
Bewaker functie domein onderofficier en verant
woordelijk voor de opleidingen niv 1 en 2 van de
KMS VTO, PV en SV VTO en opleidingen niv 1
voor 11 Luverdcie te Schaarsbergen.
Neventaken:
- Deelname aan AAC Weert (Aanname & AdviesCommissie)
- Lid WBOOLUA (Werk Beleid Onderofficieren Luchtdoel
artillerie);
- Vertegenwoordiger opleidingen Colua binnen het OTCO
Stafadjudantenoverleg
- Vertegenwoordiger VTO overleg KMS Weert
22
Stafadjudanten

Even voorstellen ……
Aooi C.J.M. Damen
Nieuwe Korpsadjudant Veld Artillerie

Ben op 11 oktober 1960 geboren in Tilburg en daar opgegroeid. Ik
woon met mijn vrouw Anke en twee kinderen, Kim en Koen, in Dronten.
Mijn hobby’s zijn
p 6 januari 1981 werd ik als dienstplichtige opgeroepen
Alfa Romeo,
in Amersfoort, op de Bernard kazerne. Daar werd ik gemuziek, zaal- en
plaatst bij “Instructie Eskadron Verkenning” om opgeleid te
veldvoetbal met worden tot tirailleur. Na drie weken waren er zoveel uitvallers
PSV als favoriete bij het “Instructie Eskadron Schieten” zodat ik werd overgeclub. plaatst en opgeleid werd tot tankschutter Centurion, Leo-

O

pard 1 en AMX 105 mm.
Na 4 maanden opleiding werd ik geplaatst bij de 42 Paatcie
in Havelte. Na mijn dienstplicht bleef ik en diende na. Mijn
Pelotonssergeant zorgde ervoor dat ik geregeld les mocht
geven bij de andere pelotons en bij het 47 Painfcie, om klaar
gestoomd te worden voor de KMS.
Op 1 januari 1983 melde ik mij op de KMS en werd bij de artillerie geplaatst.
Ik slaagde op 1 april 1985 en werd geplaatst bij de 43 Afdeling Veld Artillerie wederom in Havelte. Daar werd ik bij de
Stafbatterij geplaatst en gedetacheerd bij de Abt waar ik
stukscommandant werd. Na een periode van 1½ jaar werd ik
Batterijwachtmeester bij de Cbt. Na deze periode kregen we
de reorganisatie van de Artillerie en werd ik Pelotons wachtmeester.
Vanaf 1 juni 1990 werd het een plaatsing in Breda bij de Instructie Batterij en gaf daar verbindingen. Vond al snel mijn
draai en werd daar een van de instructeurs. Na een paar
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maanden werd ik instructeur op de Artillerie Schietschool bij de
KMSWTO, met als resultaat de verhuizing van Breda naar ’t
Harde op 22 december 1992. Ondanks dat de functienaam telkens veranderde, heb ik dit tot januari 1996 gedaan.
Op 1 jan 1996 was er weer een reorganisatie en werd ik geplaatst
in de Larit als Laritbeheerder. Na deze functie werd ik in 1999
geplaatst als Owi bij het Olm peloton, als beheerder.

. . . de noodzaak van
ceremonieel is
duidelijk
geworden . . .

In 2001 werd ik OPC bij de 11 Afdra, 1e bt, B-pel. In deze periode
heb ik de begrafenissen van Prins Claus, Prinses Juliana en
Prins Bernard ceremonieel opgeluisterd. De noodzaak van het
ceremonieel is me dan ook duidelijk geworden.
Na deze functie kon ik bij de 14 Afdva, Abt aan de slag als BtOwi. We kregen de opdracht om als eerste de omscholing van
de M109 naar Pzh2000nl te realiseren. Toen er sprake was dat de
operatie Uruzgan de Pzh2000 wilde meenemen, hebben we alles
in het werk gesteld om mee te mogen en als eerste in Uruzgan te
zijn en dat lukte, met als resultaat dat we na jaren een operationeel schot schoten.
Na deze functie werd mij gevraagd om naar de sectie 1 te gaan
als Stoo Opz. Deze functie heb ik met veel plezier gedaan totdat
mij werd gevraagd of ik Korps Adjudant wilde worden. Hier heb
ik niet lang over na moeten denken. Met plezier ga ik aan de
slag, u mag op mij rekenen zoals ik op u zal rekenen.

NVD Gelderland
enthousiast over de Koninklijke Landmacht
Kun jij de landmacht aan?
Een vraag aan de leden van de NVD (Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen).
Om dat te bewijzen kwamen bijna vijftig directiesecretaressen op de LbO voor een bedrijfsbezoek.
Op donderdag 4 september heeft het OTCVust
dit in samenwerking met de NVD georganiseerd
om de leden kennis te laten maken met de bijzondere werkplek van hun NVD collega Anke
Dijkhuizen.
Een heel groot succes, zo bleek uit de vele enthousiaste reacties van de dames. Met het organiseren van deze bijeenkomst wilde C-OTCVust, kolonel P. Fröling, tonen waar de landmacht voor staat, in binnen- en buitenland.
Na de ontvangst door de gastheer werd hen
een carrouselprogramma aangeboden onder
leiding van kolonel b.d. P.M.C. Winckelmolen,
oud C-OTCVust. Dat was zeer gevarieerd. Zo
was er een demonstratie van de brandweer, kon
men de klimtoren bedwingen en waren er demonstraties van de PzH2000 en de Fennek om
de inzet in Afghanistan duidelijk te maken. Tevens was er een bivak om het leven te velde
van de militairen te ervaren.
De dames waren vooral onder de indruk van de
betrokkenheid en het enthousiasme van de instructeurs (de beide korporaals Smit, sgt1 Streppel, wmr1 Oppelaar, aoo De Kuiper en plvCbrandweer Van Hoorn) gezien de vele vragen
die werden gesteld.
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Introductie

Owi Peter Diepens
opleiding USASMA
United
States
Sergeant
Major
Academy

Ft Bliss, El Paso, Texas

Aflevering 1

Graag wil ik me eerst aan uw voorstellen Mijn naam is Owi Peter
Diepens. In Nederland woon ik samen met mijn echtgenote Carina en
onze twee dochk ben me ervan bewust dat een groot aantal lezers van dit
ters Jennifer (7)
blad mij niet kennen. Ik ben namelijk na het opheffen van
en Laura (4) in de 12AfdVa buiten de Artillerie geplaatst in diverse functies
Eindhoven. van o.a. waarnemer en toegevoegd vuursteunofficier.

I

Elk jaar worden er twee onderofficieren, van de landmacht in
de rang van Smi/Owi, geselecteerd om deel te mogen gaan
nemen aan de Amerikaanse Sergeant-Majoors opleiding. Een
van de twee kandidaten blijft aan het einde van de opleiding
een jaar extra als instructeur (FA – Faculty Advisor) aan deze
school. Ik heb de eer om als eerste artillerist twee jaar hier te
zijn. Ik hoop dat de ervaringen die wij hier opdoen, met u
zullen delen in de Artilia en onze website www.diepens.eu,
anderen zal inspireren en/of motiveren om te solliciteren.
Ik heb gekozen voor de navolgende opbouw:
o Introductie
- Interesse
- Sollicitatie
- Selectie
- Voorbereiding
- Reis
- Inboeken
- Pre-course
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Wat kunnen
we ermee?

USASMA

o Sergeant Major Course
- De Cursus
- Programma internationals
o Instructeur
- Mijn ervaringen als FA

Interesse: In oktober 2006 werd voor het eerst mijn interesse gewekt voor
deze functie. Ik was toen werkzaam als SMO op de KMS. Een
collega en vriend (Frank Jussen, LUA) kwam mijn bureau oplopen met de Infoop voor de USASMA. Hij zei; “moet je dit eens
lezen, dit lijkt me wel wat voor ons”. Volgens de Infoop zou hij
voldoen aan de eisen voor de opleiding en ik voor de tweejarige functie. Het leek ons wel wat om met ons tweeën te gaan
solliciteren. De Aooi Victor Nathalia (Log B&T), die op dat moment mijn PC was en erbij zat zei; “Peter, als jij dat wil schrijf ik
een aanbeveling voor je”. Daar ik getrouwd ben en twee kinderen heb moest ik dit natuurlijk eerst met mijn echtgenote
overleggen.
Ik heb de Infoop mee naar huis genomen en laten lezen. In eerste instantie liep zij niet warm voor het idee om met de hele familie te verhuizen naar El Paso. Toen ik echter een paar dagen
later thuis kwam van oefening zei Carina dat ze er nog eens
over nagedacht had en dat ze toch wel interesse had. Het leek
haar toch wel een leuke ervaring en avontuur om te verhuizen
naar El Paso. Hierop ben ik de volgende dag naar mijn PC gegaan en is de sollicitatie procedure begonnen.
Sollictatie:

In de Infoop staat aangegeven aan welke ervaringseisen je
moet voldoen en hoe je moet solliciteren. Zonder dat ik hier de
hele Infoop wil vermelden wil ik er een paar dingen uitlichten.
Je moet een sollicitatiebrief schrijven en daar aanbevelingen
bijvoegen van Cdtn en/of Stafadjudanten. Daar de sluitingsdatum al in zicht was heb ik contact opgenomen met o.a. Paul van
der Hulst die ervoor gezorgd heeft dat er snel een aanbeveling
kwam van de Stafadjudanten Veldartillerie. Nadat het hele pakket compleet was heb ik het opgestuurd naar Den Haag en ik
kreeg vrij snel bericht dat ik door de voorselectie was en samen met mijn echtgenote uitgenodigd zou gaan worden voor
een voorlichtingsdag.
Begin november zijn we samen met Carina en Frank Jussen (die
ook door de voorselectie was gekomen) naar deze voorlichtingsdag geweest. Op deze dag wordt er een uitleg gegeven
over hoe de selectie verder zal verlopen en welke rechtspositie
je hebt. Tevens wordt er door een collega en zijn echtgenote,
die net terug zijn uit Amerika, een verhaal verteld van hoe zij
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Selectie:
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deze twee jaar ervaren hebben. Op deze dag kreeg ik te horen dat ik
niet in aanmerking zou komen voor de functie van FA omdat ik 6
maanden tekort kwam in de vereiste ervaringsopbouw. Ik mocht wel
mee doen in de selectie voor het jaar als student. Na kort overleg
met Carina hebben we besloten om dit te doen.
ie:
De selectie bestaat voornamelijk uit een interview dat ongeveer 45
min duurt. Je zit dan tegenover een selectie commissie die bestaat
(kan bestaan) uit de:
· Voorzitter (iemand van Persco)
· Landmacht adjudant;
· Persco adjudant;
· FA die net terug is uit Amerika;
· Secretaris (iemand van Persco)
Men probeert alle interviews op dezelfde dag te laten plaatsvinden
zodat je meestal ‘s avonds nog de uitslag krijgt. Jammer genoeg
kregen zowel Frank als ik bericht dat we niet geselecteerd waren
(2006). In het evaluatie gesprek n.a.v. het interview kreeg ik te horen dat ik een goede kandidaat was maar dat de keuze op een ander
was gevallen. Tevens werd er gevraagd om in 2007 weer mee te solliciteren. Zoals je zult begrijpen heb ik dit gedaan. Achteraf ben ik
blij dat ik in 2006 niet geselecteerd ben want in 2007 voldeed ik wel
aan de ervaringseisen voor twee jaar. Op 4 dec 2007 werd ik ’s avonds gebeld met de uitslag dat ik geselecteerd was voor de
functie van FA en dus twee jaar naar Amerika zou gaan. Op dat moment had ik een dubbel gevoel. Natuurlijk waren wij ontzettend blij
maar nu was het “echt” en konden de voorbereidingen beginnen.
Gaarne wil ik hier nogmaals de
mensen bedanken die mij geholpen hebben tijdens mijn sollicitatie: Aooi: Eric Niessen (Art),
Paul van der Hulst (Art), Lion de
Frel (LO/S), Victor Nathalia (Log
B&T), Theo Koenen (Log B&T),
Frank Frederiks (Inf), Ad Koevoets (Inf), Marijn Verbaant (Inf)
Maj: Johan Koers (Art), Frans
Bloemsma (Cav), Marc Boeren
(Log B&T), Toon de Bresser (Inf),
Kap: Toon Thomassen (Art)

Voorbereiding:

Nadat we gehoord hadden dat we naar Amerika zouden gaan
hebben Carina en ik afgesproken dat we eerst nog even zouden
genieten van de kerstvakantie. Op 9 januari hebben wij samen
met John en Erica Versaevel (de familie die voor 1 jaar gaat) een
afspraak in Den Haag. Hier hebben we een voorlichting gehad
van Ron Hillen (US Embassy) en DCB (Diensten Centrum Buitenland). Zij hebben uiteengezet wat ze voor je kunnen betekenen in de voorbereiding.
Het komt er op neer dat je bijna alles zelf moet doen. De twee
families die voor ons onmisbaar zijn gebleken in de gehele
voorbereiding zijn, Patrick Slagers, die op dat moment als
cursist in El Paso was en nu FA is, en Alfredo Leenders die
afgelopen jaar is teruggekomen van een twee jarig verblijf in El
Paso.
Er komt heel veel op je af en het is voor iedereen verschillend.
Een aantal dingen waar wij mee te maken hebben gekregen zijn:
· Immuniseren van de kinderen en je echtgenote. Vooral voor
de kinderen is dit erg belangrijk omdat hier in Texas andere vaccinaties verplicht zijn dan in Nederland. Voor jou als militair
is het basis pakket dat wij hebben voldoende.
· Wat doen we met de huisdieren? Meenemen of niet?
· Wat doe je met het huis? Verhuren of niet, zo ja particulier of
via makelaar?
·Waar ga je in Amerika wonen? Op de base of in El Paso?
Ga zo maar door.
Al met al ben je vanaf januari tot
aan je vertrek, in ons geval 1 juni, bezig met je verhuizing. Gelukkig krijg je van defensie hiervoor
voldoende tijd. Normaal gesproken blijf je tot 1 april in je huidige functie. Daarna ben je thuis
om de alle adminstratieve zaken
te regelen. Deze tijd heb je hard
nodig. Natuurlijk zijn er momenten dat je denkt wat heb ik een
geluk maar nogmaals er komt
echt veel op je af.
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Wat ik zelf als onhandig heb ervaren is dat je zaken met twee verschillende bureaus moet doen. Voor een gedeelte worden je administratieve zaken geregeld door DCB en voor een ander gedeelte
door NAKVS (Nederlands Administratief Korps Verenigde Staten).
Helaas zitten deze twee bureau’s niet altijd op dezelfde golflengte.
Dit heeft bij mij geleid tot een zekere mate van onnodige irritatie.
Gelukkig maar helaas hadden mijn voorgangers mij hiervoor al gewaarschuwd. Zij waren namelijk tegen dezelfde problemen aangelopen.
Reis:

De reis wordt geboekt door het reisbureau van Defensie. Wij zijn in
Eindhoven opgehaald door een collega (Charles Hilberts). Hij heeft
ons naar Schiphol gebracht. De reis van huis tot aan Hotel Chase
Suite in El Paso neemt ongeveer 24 uur in beslag. Als je interesse
hebt in een uitgebreidt reisverslag kijk dan eens op onze website.

Inboeken:

De USASMA is gevestigd op Ft Bliss, beter gezegd op een klein
gedeelte van Ft Bliss genaamd Biggs Field. Op Ft Bliss zijn op dit
moment ongeveer 35.000 militairen gestationeerd. Er wordt op dit
moment door de Amerikanen veel geld geïnvesteerd in Ft Bliss
omdat er in de nabije toekomst nog eens 20.000 à 30.000 militairen
bij moeten komen. Als ik een schatting moet maken van de oppervlakte dan denk ik dat het zo’n 10 tot 15 keer groter is dan de
kazerne in Oirschot. De eerste dagen ben je ook alleen maar bezig
om de weg te leren kennen.
Wederom blijkt Patrick een onmisbare schakel te zijn. Het belangrijkste is om zo snel mogelijk in het bezit te komen van een Amerikaanse ID-kaart voor jezelf en alle gezinsleden van 12 jaar en
ouder. Zonder dit ben je kansloos om hier iets te regelen. Vandaar
dat we dit ook gelijk op de eerste dag om 08.00 uur gedaan hebben.
Verder bestaat het inboeken vooral uit het regelen van een aantal
praktische zaken die bij een verhuizing/immigratie komen kijken.
Zie website.
Waar je als militair rekening mee moet houden is dat je weer
opnieuw een geneeskundige keuring moet ondergaan. Je kent het
wel: ogen, oren, bloed, urine, hart en ga zo maar door worden
uitgebreid onderzocht. Al met al ben je hier zo’n 2 dagdelen mee
zoet.
Een belangrijk bureau voor ons is het IMSO (International Military
Student Office) Hier krijgen we te horen dat het of-ficiële inboeken
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begint op 18 juni. Een groot deel van de internationale studenten
volgt namelijk eerst een cursus Engels in San Antonio. Voor zover
ik begrepen heb, zijn naast de twee Nederlanders alleen de
Canadeese, Australische en Nieuw-Zeelandse cursisten rechtstreeks naar Ft Bliss gekomen.
Pre-course:

De pre-course bestaat uit 4 weken en is uitsluitend bedoeld voor
de internationale studenten. Deze vier weken zijn alsvolgt opgebouwd:
Eerste week, een computercursus om iedereen op het minimale niveau te krijgen dat noodzakelijk is om deel te kunnen nemen aan de
cursus. Je krijgt dan les in Windows en de
office programmas Word, Excel, Outlook en
Powerpoint. Ik neem aan dat dit voor de
meeste Nederlanderse militaire geen enkel
probleem is. Echter voor een aantal van
onze buitenlandse collega’s is de computer
geen gemeen goed en is deze week zeer
welkom.
Daarna volgen twee weken van een soort
adaptatie periode. Je krijgt dan les in:

· Hoe organiseer ik een ochtendsport. (denk aan de TSF cursus)
· Hoe is het Amerikaanse leger georganiseerd.
· Hoe ziet de Amerikaanse regering eruit.
· Regelgeving m.b.t. Sexuele intimidatie.
· Vormen en gebruiken binnen de landmacht.
· Schrijf- en spreekvaardigheid.
· Een heel groot blok Army Writing Style.
· En als laatste een stukje Graphics and Overlays.
Dit alles om je voor te bereiden op de uiteindelijke cursus zodat je niet met een al te
grote achterstand t.o.v. je Amerikaanse collega’s begint.
In de 4de week doe je Field Study Program. Je bezoekt dan o.a. de burgemeester van
El Paso en het stadhuis, de rechtbank, het Sheriff Department, de lokale krant El Paso
Times, de Border Patrol en White Sands Missile Range.
Op het moment dat de pre-course klaar is zijn ondertussen ook alle Amerikaanse
collega’s gearriveerd en begint de Cursus. Hierover zal ik in de volgende Artilia meer
vertellen.
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Personeelsmutaties
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, daarvoor ons excuus.
Bevordering tot
Naam
Asperen van M.A.
Duijn van C.
Jansen G.A.
Kamminga L.L.
Moel de R.G.J.M.L.
Netjes A.J.A.
Noorman P.R.
Oude Geerdink M.
Pijls B.A.R.
Venema N.S.
Warrink B.
Westendorp R.B.T.
Woldhuis M.M.

Rang
Wmr1

Eijkelenborg M.B.W.L.
Gorissen W.M.
Nijdam E.
Penners R.J.P.M.
Tjerks R.
Tijssen A.A.
Veer van der P.R.J.

Owi

Arkes J.E.
Haar ter A.W.
Klein Middelink J.G.W.
Klouwer S.A.M.
Onderstal J.J.
Piekstra P.
Pieloor R.C.F.
Regt de P.M.M.
Vink C.
Wijnja E.

Aooi
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Leeftijdsontslag /Eervol ontslag
Naam
Rang
Lubberman G.J.
Wmr
Beerens N.C.J.A.
Wmr1
Essen van S.
Horstra J.
Kalksma R
Mathot A.E.L.
Thijs M.
Bakker R.
Owi
Jacobs C.J.T.M.
Aooi
Blokzijl B.A.
Fietelaar H.
Gouden medaille
Naam
Thomassen H.

Rang
Aooi

Secretariaat VOOA: Postbus 1000, 8084 ZX ’t Harde
E-mail; secretaris@vooa.nl
Internet; www.vooa.nl

Voorzitter.
H.D.G. Bosch
OTCVUST

Hessenweg 20
’t Harde

8051 LC Hattem
*06-536-57331

0384442951
0525657331

Secretaris
M.E.G. Dotinga
OTCVUST/KCEN

de Leigraaf 104
‘t Harde

6932 BE Westervoort
*06-678-83768

0263112298
0318683768

Penningmeester
R.J. Caerteling
SICT/VUST/ART

Rubensstraat 94
Nieuw Millingen

6921 LW Duiven
*06-537-55145

0316264239
0577455145

Lid
J.L. de Brouwer
OTCVUST/TAC

Biotoop 77
’t Harde

3893 BJ Zeewolde
*06-536-57448

0365234218
0525657448

Lid
C.J.M. Damen
OTCVUST

Beiersgulden 72
’t Harde

8253 DW Dronten
*06-536-57335

0321317735
0525658926

Lid
J.S. de Vries
11 AfdRA

De Wimpel 9
’t Harde

8447 ED Heerenveen
*06-536-58798

0513651548
0525658798

Lid
A.J.M. Witsiers
14 AfdVA

Mr vd Venstr 11
‘t Harde

6627 AG Maasbommel 0487562457
*06-536-58982
0525658982

Lid
H. Treffers
SICT/VUST/ART

Poldervaart 39
Nieuw Millingen

6642 CW Beuningen
*06-537-55141

0246750888
0577455141

Lid
R.A. van der Veen
OTCVUST/TECH

Sterhyacint 11
“t Harde

8255 JX Swifterbant
*06-536-57448

0321324229
0525657448

Lid
A.M. Mol

de Wiezeboom 9

8332 JT Steenwijk

0521512095

Webmaster
R.J. de Vos
14 AfdVA

Het Koggeschip 120 1784 SL Den Helder
't Harde
*06-536-58936

0223660684
0525658936

