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om zich gratis te abonneren. Niet alleen 
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Een vaardigheidspeloton uit 30 Natresbataljon nam deel aan de 
internationale infanteriewedstrijden in Duitsland. Een primeur voor 
het KNR. In deze ‘Bartelsbeker’-competitie wist het peloton prijzen te 
veroveren. 
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VOORWOORD

Beste lezers,

Normaal gesproken is het tijdens de 

zomerperiode relatief rustig, maar dit jaar was de 

activiteitenkalender ook dan tot de nok gevuld. 

In deze November Romeo verslagen over diverse 

grote wedstrijden waarin reservistenteams mooie 

resultaten wisten te boeken. 

Het Bureau Reservisten CLAS (Commando 

Landstrijdkrachten) gaat met ingang van deze editie 

haar actuele informatie frequenter communiceren. 

Deze beslissing heeft tot gevolg dat de November 

Romeo aanzienlijk vaker zal verschijnen. Minder 

pagina’s per editie maar wel sneller uitkomen met 

ruimte voor de laatste nieuwtjes is het credo. Eén 

van die actualiteiten is het bericht dat ook alle 

reservisten binnenkort een smartphone krijgen van 

Defensie om nog beter bereikbaar te zijn. De nieuwe 

digitale appellijst gaat op termijn ingevoerd worden, 

zodat reservisten de opkomsten en reiskosten via de 

smartphone kunnen indienen.

De aanstellingsopdracht voor het Korps Nationale 

Reserve is naar boven opgeschroefd en daarvan is 

al ruim 51 % gerealiseerd. Het nieuwe aanvullende 

PGU winterpakket wordt momenteel uitgeleverd, dus 

koude oren en handen behoren komende winter tot 

het verleden. Ook gloort  er ander PGU nieuws aan de 

horizon; de nieuwe gevechtspakken, nieuwe helmen 

en het VOSS systeem komt er de komende jaren aan.  

Het inrichten van een flexibele component in het 

kader van een adaptieve krijgsmacht verloopt 

bij de landmacht voorspoediger dan voorzien. 

Vooruitlopend op structurele invulling maakt de 

landmacht nu vooral gebruik van reservisten. Meer 

dan 300 reservisten werken nu, naast hun reguliere 

reservistenfunctie, tijdelijk aan projecten in het kader 

van de doorontwikkeling, aan veiligheid of vervullen 

vacatures. Daarnaast werkt de landmacht hard 

aan het vasthouden als reservist van uitstromend 

personeel en is het Korps Nationale Reserve volop 

in ontwikkeling naar basiscapaciteit voor Nationale 

Inzet. De Landmacht heeft zich tot doel gesteld om 

reservisten volledig te  integreren in de staande 

organisatie, en daarmee een belangrijk onderdeel te 

laten zijn van adaptiviteit in de landmacht.

Op dit moment is er een duidelijke behoefte aan 

deze flexibele capaciteit binnen de krijgsmacht. 

Inherent aan die behoefte is de stijging van het aantal 

aanvragen voor Individuele Inzet van Reservisten 

(IIR). We stellen vast dat deze IIR inzet een groot 

succes is. Maar dat succes heeft ook een keerzijde, 

wat concreet inhoudt dat het voorziene CLAS 

reservistenbudget hierdoor is overschreden. Toch 

gaat de KL niet ‘besparen’ op deze inzetvorm. Vanuit 

het oogpunt van goed werkgeverschap is er besloten 

om bestaande afspraken en ontwikkelingen in het 

kader van de Adaptieve Krijgsmacht niet te stoppen. 

Wel zal er door de ontstane situatie kritischer gekeken 

gaan worden naar inzeturen en duur van nieuwe IIR 

aanvragen of verlengingen.

De reguliere eenheden van de landmacht zullen in 

de toekomst voor één derde bestaan uit flexibele 

capaciteit. Voormalig beroepsmilitairen op deze 

manier aan hun eenheden te verbinden om daarmee 

kennis en extra capaciteit in huis te houden. Kortom, 

reservisten worden meer en meer een integraal 

onderdeel van de landmacht. Werk aan de winkel dus! 

Kolonel Fulco H. Stallmann

Plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel

Koninklijke Landmacht

VOLOP BEWEGING
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SMARTPHONE VOOR  
ALLE MILITAIREN
Alle medewerkers van Defensie krijgen een 

smartphone met SIM-kaart verstrekt. Deze 

smartphone is primair voor zakelijk gebruik 

bedoeld en beperkt privé gebruik is toegestaan. 

Ook reservisten in de Koninklijke Landmacht 

ontvangen de komende tijd een Samsung 

(Android) telefoon. Voorwaarde is wel dat de 

reservist op een vaste arbeidsplaats is geplaatst 

(het vrij indeelbaar bestand reservisten valt er 

niet onder).

De invoering van de mobiele telefoons heeft 

te maken met lopende en toekomstige 

ontwikkelingen. Steeds meer operationele 

processen draaien via een smart phone. 

Bijvoorbeeld de nieuwe alarmeringsapp en in de 

toekomst ook informatie over oefeningen en het 

declareren van gemaakte uren. Deze toenemende 

‘mobiele’ bedrijfsvoering maakt het noodzakelijk 

dat ook reservisten over een zakelijke telefoon 

beschikken.

De gebruiksvoorwaarden van deze ‘mobiel 

van de zaak’ zijn opgenomen in de instructie 

HDBV mobiele devices. De PDF hiervan is te 

vinden op intranet Defensie. De voorkeur van 

de medewerkers wordt op dit moment via de 

lijn (IV-organisatie) geïnventariseerd. De eerste 

telefoons zijn al uitgereikt en verstrekking zal 

doorlopen tot begin 2020. De smartphones  vallen 

onder de reguliere dienstverlening van Directie 

Joint IV Command (JIVC). De instandhouding en 

vervanging maken hier deel vanuit. Tijdens de 

lifecycle (vervanging) wordt ook de mogelijkheid 

geboden om te switchen van een Samsung naar 

een iPhone of omgekeerd.

Salarisnummer bij aanstelling reservist

Beroeps- en reservist militairen worden 

aangesteld door het Ministerie van Defensie 

en ingedeeld bij een operationeel commando 

(OPCO). De OPCO-commandant kent een 

salarisnummer toe dat is gebaseerd op leeftijd, 

kennis en ervaring. De praktijk leert dat er 

verschillen bestaan in de toepassing van de 

richtlijnen door de verschillende OPCO’s. Vooral 

bij reservisten, die soms verschillende functies 

naast elkaar vervullen, is de indeling op kennis 

en ervaring lastig te maken. Het streven is om de 

aanstelling van reservisten zoveel mogelijk gelijk 

te trekken met beroeps. Daarbij zal vooral de 

leeftijd van de reservist de hoofdrol spelen bij het 

toekennen van een salarisnummer.

Reservisten die al zijn aangesteld behouden 

vooralsnog hun bestaande salarisnummer. Dit 

najaar worden 

de nummers van 

alle reservisten 

tegen het licht 

gehouden. Indien 

deze beoordeling 

leidt tot een 

ACTUELE INFORMATIE BUREAU RESERVISTEN CLAS
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ophoging van het salarisnummer, vindt deze 

plaats met terugwerkende kracht per 1 januari 

2019. Meer informatie op intranet van de Directie 

P&O van het Commando Landstrijdkrachten.

Medailles

In het POD (Periodiek Overleg Decoraties voor 

de gehele krijgsmacht) is besloten dat voor alle 

reservisten de gehele diensttijd vanaf 1980 mee 

wordt geteld voor de berekening die leidt tot 

het uitreiken van de Medaille voor Eerlijke en 

Trouwe dienst voor militairen in de rang onder 

die van tweede luitenant. De eerder ingevoerde 

maatregel, dat voor de berekening alleen de jaren 

na 2002 meetellen, komt hiermee te vervallen. 

Ook reservisten die na 2002 met eervol (leeftijds-)

ontslag zijn gegaan, worden meegenomen in 

de berekening. Het gaat nog wel even duren 

voor de medailles worden verstrekt, het Bureau 

Decoraties gaat uit van een jaar berekentijd. 

Deze herberekening zal  krijgsmachtbreed plaats 

vinden. 

Reservisten vervullen cruciale rol in Koninklijke 

Landmacht

Het inrichten van een flexibele component 

in het kader van een adaptieve krijgsmacht 

verloopt bij de Landmacht voorspoediger dan 

voorzien. Vooruitlopend op structurele invulling 

maakt de landmacht hiervoor op dit moment 

vooral gebruik van reservisten. Meer dan 300 

reservisten werken nu, naast hun reguliere 

reservisten functie, tijdelijk aan projecten 

in het kader van de doorontwikkeling, aan 

veiligheid of vervullen vacatures. Daarnaast 

werkt de landmacht hard aan het vasthouden 

als reservist van uitstromend personeel en is 

de Nationale Reserve volop in ontwikkeling 

naar basiscapaciteit voor Nationale Inzet. 

De landmacht heeft zich tot doel gesteld 

om reservisten volledig te integreren in de 

staande organisatie, en daarmee een belangrijk 

onderdeel te laten zijn van adaptiviteit in de 

landmacht.

Op dit moment is er een duidelijke behoefte aan 

deze flexibele capaciteit binnen de krijgsmacht. 

Inherent aan die behoefte is de stijging van het 

aantal aanvragen voor Individuele Inzet van 

Reservisten (IIR).  We kunnen vaststellen dat 

deze IIRn een groot succes zijn. Maar dat succes 

heeft ook een keerzijde, wat concreet inhoudt 

dat het voorziene CLAS reservistenbudget 

hierdoor is overschreden. Toch gaat de KL 

niet ‘besparen’ op deze vorm van inzet door 

reservisten. Vanuit het oogpunt van goed 

werkgeverschap is er besloten om bestaande 

afspraken en ontwikkelingen in het kader van de 

Adaptieve Krijgsmacht niet te stoppen. Wel zal er 

door de ontstane situatie kritischer gekeken gaan 

worden naar inzeturen en duur van nieuwe IIR 

aanvragen of verlengingen.

ACTUELE INFORMATIE BUREAU RESERVISTEN CLAS
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Het Commando Landstrijdkrachten wil 

meer perspectief gaan bieden aan het 

reservepersoneel. 

In dat kader is er op dit moment de 

mogelijkheid om in te stromen als 

beroepsmilitair binnen de functiegroepen 

Communication & Engagement (C&E) 

en Personeel & Organisatie (P&O). 

Functietoewijzing, en effectieve bevordering 

in de rang van kapitein, volgt na het met 

positief resultaat afronden van de specialisten- 

opleiding officieren en de vaktechnische 

opleiding (VTO).

Heb jij interesse om als reservist in te stromen 

als beroepsmilitair in functies binnen C&E 

en P&O? Wil je meer weten over de gestelde 

opleidingseisen en het sollicitatie, selectie- 

en keuringstraject? Log dan in op Mulan, het 

intranet van Defensie, en lees de twee INFOOP 

brochures (Informatie op personeelsgebied), 

en ontdek jouw mogelijkheden. 

Link op intranet (wie vanuit huis wil kijken in 

Mulan, logt eerst in met de Telestick): 

https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR002982/

Open%20Bibliotheek/Forms/Alle%20

documenten.aspx  

BEROEPSMILITAIR WORDEN?
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UITNODIGING BIJZONDERE KORPSDAG 2019
5 OKTOBER ISK HARSKAMP & KOOTKAZERNE STROE

Beste CCn / Geachte Korpsgenoten,

Enige tijd terug bent u geïnformeerd over de Korpsdag op 5 oktober 2019, zowel in de ‘lijn’ 

(Korpsorder) als via andere communicatie kanalen. Helaas ontvang ik berichten dat niet 

iedereen is geïnformeerd  of op de hoogte is  van onze korpsdag. Daarom verzoek ik u 

vriendelijk om deze dag nogmaals onder de aandacht te brengen van uw mensen en ook deze  

herhaalde oproep door te sturen naar uw ondercommandanten.

Deze dag op het ISK in de Harskamp biedt een zeer gevarieerd en interessant programma. 

Van onze militaire kwaliteiten, sportieve prestaties tot het kennisnemen van de nieuwste 

korpsontwikkelingen, nieuwe uniformen, uitrustingsstukken en demonstraties van het 

innovatiepeloton.

En natuurlijk een uitgelezen dag om elkaar als ‘wapenbroeders’ te ontmoeten.  

Meld je aan en zorg dat je aanwezig bent op deze speciale Korpsdag. 

Meld je aan via het kader van de eigen eenheid!

Ik reken erop 5 oktober u voltallig (17 CCn) te mogen ontvangen op de Harskamp!

Met vriendelijke groet,

Lkol Hans Berding

Commandant Korps Nationale Reserve
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Momenteel wordt hard gewerkt aan de oprichting van het  Territoriaal 
Operatiecentrum (TOC).  Eerdere evaluaties concludeerden dat er lacunes zijn 

binnen Defensie op het vlak van ‘Command & Control’ bij grootschalig optreden. 
Door onverwachte en onvoorspelbare calamiteiten is Defensie  de afgelopen jaren 

al meerdere malen gedwongen geweest om ad hoc een operationele staf in te 
richten;  genaamd ‘Het Actiecentrum Koninklijke Landmacht’ (ACKL). Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de crash van vlucht MH-17 of aan de gevolgen van de orkaan 
Irma in het Caribisch Gebied. 

NIEUW: TERRITORIAAL 
OPERATIECENTRUM (TOC) 

O
N

TW
IKKELIN

G
‘COMMAND & CONTROL’ BIJ EEN GROOTSCHALIG (NATIONAAL) OPTREDEN
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Het steeds opnieuw inrichten van deze ad hoc 

staven blijkt in de praktijk op problemen te 

stuiten. Bijvoorbeeld door het onvoldoende 

beschikken over op elkaar ingespeeld personeel 

en door het ontbreken van vaste procedures 

en de juiste verbindingsmiddelen. Onderzoek 

toonde aan dat met name de Koninklijke 

Landmacht onvoldoende is georganiseerd om 

‘Command & Control’ uit te oefenen binnen 

Defensie bij een grootschalig (nationaal) 

optreden. De oorzaak is dat op dit moment  het 

Commando Landstrijdkrachten (CLAS) een strikt 

‘gereedstellend’ operationeel commando is, 

en Staf CLAS een vredesbedrijfsvoering-staf is, 

zonder operationele taken.

Verslechterde veiligheidssituatie

De verslechtering van de veiligheidssituatie 

betekende voor Defensie dat de eerste 

hoofdtaak, de bescherming van het eigen 

en bondgenootschappelijk grondgebied, 

aanzienlijk belangrijker is geworden. Steeds 

meer wordt ook een samenhang gezien tussen 

deze eerste hoofdtaak van Defensie en de 

derde hoofdtaak, die nu nog is geformuleerd 

als ‘Ondersteuning van civiele autoriteiten 

bij rechtshandhaving, rampenbestrijding 

en humanitaire hulp, zowel nationaal als 

internationaal’. 

De verdediging in bondgenootschappelijk 

verband elders in Europa kan alleen succesvol 

worden gevoerd als ook Nederland zelf 

veilig is om bijvoorbeeld de noodzakelijke 

(logistieke) ondersteuning te bieden. Nederland 

is de logistieke poort naar Europa met een 

uitstekende fysieke en digitale infrastructuur. 

Denk daarbij aan de havens van Rotterdam en 

Amsterdam, Schiphol, het wegen- en spoornet 

en de digitale knooppunten. Als gevolg van de 

aangescherpte veiligheidssituatie in Europa 

spreken onze bondgenoten Nederland meer 

en meer aan op deze strategische functie 

als doorvoerland. Steeds vaker vinden 

TEKST: MAJ FRED WARMER FOTO’S: ARCHIEF KORPS NATIONALE RESERVE
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daarom grootschalige doorvoeroperaties 

plaats waaraan Nederland, volgens NAVO-

verdragsverplichtingen, Host Nation Support 

dient te leveren. De huidige veiligheidsanalyses 

wijzen op de toenemende mogelijkheid 

van maatschappelijke ontwrichting die bij 

bedreiging van Nederland en haar samenleving 

aan de orde is.

Taakstelling

Op grond van de bevindingen rond ‘Command 

& Control’ bij grootschalig optreden en 

daarnaast de de algemene veiligheidssituatie, 

hebben de Secretaris-Generaal (SG) en de CDS 

(Commandant der Strijdkrachten), gezamenlijk 

besloten tot oprichting en taakstelling van 

het nieuw te formeren TOC. Het TOC gaat de 

’to command’ rol krijgen bij de operationele 

planning, voorbereiding, aansturing en 

afwikkeling van nationale militaire (crisis)

operaties op Nederlands grondgebied. Van 

militaire bijstand en steunverlening tot en met 

inzet als Host Nation Support. Het TOC gaat dit 

doen in nauwe samenwerking met civiele en/of 

internationale partners.

Met de oprichting van het TOC gaat de 

landmacht beschikken over een robuust, 

wendbaar en toekomstgericht operatiecentrum. 

Dat is voorbereid op huidige en toekomstige 

dreigingen, de taakstelling en andere relevante 

ontwikkelingen. Daartoe is het aangesloten op 

civiele en militaire, nationale en internationale 

partners waarbij kennis wordt geborgd en een 

vermogen ontstaat om het domein van de 

Nationale Inzet verder te ontwikkelen. Het TOC 

is daarmee voor Defensie en het CLAS van groot 

strategisch belang.

Xxxxxxxx
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De NAVO oefenterreinen van Bergen Hohne en Munster-Süd in Duitsland waren 
van 27 juni t/m 4 juli het toneel van de Manoeuvre Vaardigheid Wedstrijden. 
Een onderdeel daarvan is de ‘Luitenant-generaal Bartelsbeker’, de jaarlijkse 

vaardigheidswedstrijd voor infanteristen van de Koninklijke Landmacht. Voor de 
eerste maal nam ook een vaardigheidspeloton uit het Korps Nationale Reserve 
(KNR) deel. Met succes, dit samengestelde peloton uit 30 Natresbataljon wist 

diverse prijzen te behalen.

PRIMEUR: 
DEELNAME KORPS AAN   

INFANTIERIEWEDSTRIJD ‘BARTELSBEKER’ 

IN
FAN

TERIE
NATRESPELOTON WINT PRIJZEN
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De Manoeuvre Vaardigheid Wedstrijden 

zijn bedoeld om Infanteriepelotons, 

sniperploegen, Infanteriegevechtsvoertuigen, 

verkenningspelotons en mortiergroepen 

van de manoeuvre eenheden te testen op 

hun kunde in commandovoering, tactiek, 

techniek en schietvaardigheid in combinatie 

met mentale en fysieke inspanning. Ook 

buitenlandse eenheden, waaronder uit België, 

Denemarken, Duitsland en Estland streden 

mee. Er zijn zeven wedstrijdonderdelen, 

waarvan het natrespeloton aan vijf kon 

deelnemen. Deelname aan de andere twee 

categorieën is onmogelijk omdat eenheden 

van het KNR op een aantal infanterie-

vaardigheden niet zijn opgeleid/gecertificeerd 

of dat hun uitrusting en bewapening afwijkt.

Optreden in verstedelijkt gebied

Het vaardigheidspeloton van 30 

Natresbataljon kwam voor het eerst in 

actie tijdens het onderdeel Optreden in 

Verstedelijkt Gebied (OVG). In het ‘Übungsdorf 

1’ werden zij getrakteerd op een gevarieerd 

wedstrijdprogramma, van het patrouilleren, 

het verzorgen en afvoeren van gewonden, 

omgaan met non-combattanten en hoe te 

reageren op een vijandelijk vuurcontact. Het 

gevechtssimulatiesysteem MCTC (Mobile 

Combat Training Center) maakt de acties heel 

realistisch. MCTC laat direct weten of een 

militair is uitgeschakeld, waarna zijn of haar 

wapen automatisch niet meer functioneert.  

Na deze inspanning werden de 

schietvaardigheden getest en werden 

theoretische, tactische en wapen-technische 

testen afgenomen. Aansluitend werd de 

fysieke op de proef gesteld tijdens een Urban 

Run over een voormalig Brits-kazerneterrein. 

Op de laatste dag lag er nog een tactische 

opdracht klaar op het enorme NAVO 

oefenterrein van Bergen Hohne. Deze sloot 

naadloos aan bij de ‘core Bussines’ van het 

TEKST/FOTO’S: MAJ FRED WARMER
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KNR. Er diende een verkeersluis ingericht 

te worden volgens de vaste procedures, 

inclusief afzetting en bewaking van het 

aanpalende terrein. De deelnemers werden 

geconfronteerd op diverse scenario’s. De 

wedstrijdleiding keek vooral naar het correct 

inrichten van de verkeerssluis, het volgen van 

de juiste procedures en het goed uitvoeren 

van de handelingen bij het halt houden en 

onderzoeken van voertuigen en personen.

Sterke score

Bij de prijsuitreiking bleek dat het 

vaardigheidspeloton zijn visitekaartje had 

afgegeven. In een sterk deelnemersveld 

sleepte soldaat1 Sibian Dui de eerste prijs in 

de wacht als ‘beste schutter Colt’ met een 

bijna 100% score! Daarnaast realiseerde 

het reservistenpeloton met 85% veruit 

de hoogste score op het  onderdeel NIV I 

schietvaardigheid en praktijkhandelingen en 

stafopdrachten. 

Naast het wedstrijdelement is ook 

saamhorigheid, kameraadschap en 

verbroedering een belangrijke component 

van het treffen. Het is een prima gelegenheid 

om met (inter)nationale wapenbroeders 

ervaringen te delen, herinneringen op te 

halen en vriendschappen te sluiten. Tot in de 

late uurtjes heeft  het vaardigheidspeloton in 

een gebroederlijk samenzijn de succesvolle 

deelname en de behaalde resultaten gevierd 

tijdens een afsluitende BBQ en social in Kamp 

Hörsten. Naast het vaardigheidsteam was ook 

een groep militairen aanwezig van de A-Cie 

uit 20 Natresbataljon. Zij verzorgden, onder 

andere, het verdelen en innemen van munitie 

voor de CV90. 

In 2020 alle bataljons

Luitenant-kolonel Hans Berding mocht 

als Korpscommandant de beker ‘Zilveren 

Reservist 2019’ uitreiken aan de militairen 

van 30 Natresbataljon. Hierna benadrukte 

Xxxxxxxx
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brigadegeneraal Maas, commandant 

13 Lichte Brigade, dat hij trots is op de 

eerste deelname van het KNR aan deze 

infanteriewedstrijden, inclusief het behalen 

van een eerste plaats: “Het is goed dat er 

natresmilitairen meedraaien met eenheden 

beroepsinfanterieheden in deze wedstrijd. 

Ik hoop dat er bij de editie van 2020 een 

vaardigheidspeloton aan de startlijn verschijnt 

uit elk van de drie natresbataljons.” Een 

uitspraak die het KNR ter harte neemt. Het 

streven van het KNR en de Infanterieraad is om 

in 2020 met meerdere vaardigheidsteams in 

actie te komen.

Xxxxxxxx

Legerkorps (1969-1971) hoge eisen aan 

geoefendheid van zijn troepen. Om die reden 

stelde hij in 1971 de naar hem genoemde 

inzetbaarheidstesten in. Tussen 1993 en 2010 

gooiden ontwikkelingen en internationale 

missies van de landmacht roet in het eten 

en staakte men de competitie tijdelijk. 

Sinds 2011 strijden de beste pelotons 

van de infanteriebataljons weer om de 

hoofdprijs. De competitie staat momenteel 

onder toezicht van het  Opleidings- en 

TrainingsCentrum Manoeuvre in Amersfoort.

Bartelsbeker testmoment sinds 1971 

De wedstrijd ‘Bartelsbeker’ is bedoeld 

om inzicht te krijgen in de operationele 

inzetbaarheid van de infanterie-eenheden. 

Naamgever is luitenant-generaal Bartels. 

Hij stelde als commandant van het Eerste 
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Het Korps Nationale Reserve (KNR) is de voortzetting van de Nationale Reserve van 1948 
en de voorganger daarvan, de Vrijwillige Landstorm uit 1914. Net als de KNR nu was de 
Vrijwillige Landstorm in de periode voor de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste en 

grootste organisatie waar burgers vrijwillig en in deeltijd als militair konden bijdragen aan 
de veiligheid en verdediging van Nederland. De invoering van de ‘Adaptieve Krijgsmacht’ 

en de nieuwe verhouding tussen krijgsmacht en samenleving maken het voorbeeld van de 
vroegere Vrijwillige Landstorm in één klap actueel. Daarom is het nu het juiste moment 
om een nieuw wetenschappelijk historisch onderzoek in de volle breedte en diepte naar 

de Vrijwillige Landstorm te starten. 

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 
GESCHIEDENIS VOORGANGERS 

O
N

D
ERZO

EK
HISTORISCH PROJECT KRIJGT VORM
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Kennis van het verleden als inspiratie  

voor de toekomst

Sinds 2014 (100-jarig jubileum) heeft de 

geschiedenis van de Vrijwillige Landstorm 

opnieuw de aandacht. Toen startte Fred 

Warmer zijn onderzoek naar de gesneuvelden 

van de meidagen 1940 die aan de Vrijwillige 

Landstorm kunnen worden toegewezen. 

Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de 

geschiedenis van de Vrijwillige Landstorm, 

en alles wat daar mee te maken heeft, als 

onderwerp nooit wetenschappelijk in de volle 

breedte en diepte is onderzocht en beschreven. 

Er bestaat wel een gedenkboek ‘Als ’t moet’ uit 

1959 over de geschiedenis van de Bijzondere 

Vrijwillige Landstorm (BVL). En eerder was 

er een afzonderlijk gedenkboek voor de 

WW2-veteranen van de korpsen Luchtwacht- 

en Luchtafweerdienst. Maar beide boeken zijn 

niet gebaseerd op historisch onderzoek en 

geschreven door mensen uit de eigen organisatie. 

De afgelopen decennia heeft eigenlijk niemand 

het onderwerp serieus onderzocht. En zo is 

er verbazingwekkend weinig kennis over de 

Vrijwillige Landstorm paraat, bij het korps zelf en 

bij militair-historici. Het lijkt wel of de voorganger 

van ons Korps als organisatie volledig uit het 

collectieve geheugen is verdwenen.

Om het wetenschappelijk onderzoek uit te 

voeren heeft Korpscommandant Hans Berding 

dit jaar een onderzoeksteam aangesteld dat 

onder leiding staat van projectofficier luitenant-

kolonel Roeland den Hollander. Verder bestaat 

het team uit korpshistoricus en militair-historisch 

onderzoeker majoor Fred Warmer en de militair-

historici drs. Wim de Natris en drs. Wim Maas. 

Verhouding tussen krijgsmacht en samenleving

In het kader van de ‘Adaptieve Krijgsmacht’ 

streeft de krijgsmacht anno 2019 naar meer 

flexibiliteit, meer deeltijdvrijwilligers – reservisten 

- en meer samenwerking met particuliere 

bedrijven, net zoals in het verleden. We kennen 

TEKST: MAJ FRED WARMER, DRS WIM DE NATRIS
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nu bijvoorbeeld het Instituut samenwerking 

Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR), waarin 

wordt samengewerkt met civiele ziekenhuizen. 

In het verleden, eind jaren dertig, was er een 

samenwerking met gemeenten en particuliere 

bedrijven op het gebied van luchtbescherming 

en luchtafweer. Door burgers, bedrijven en 

gemeenten werd luchtafweergeschut aangekocht. 

De kanonnen bleven wel eigendom van de staat 

en werden bemand door vrijwilligers die vaak 

werkzaam waren bij de deelnemende bedrijven. 

Hoofdoel onderzoek

Het hoofddoel van het nieuwe 

onderzoeksproject is om de geschiedenis van 

de Vrijwillige Landstorm en de turbulente 

oprichtingsgeschiedenis van de Nationale 

Reserve te onderzoeken, vast te leggen 

en te documenteren, zodat het Korps en 

zijn vrijwilligers ook in de toekomst van de 

verzamelde kennis gebruik kunnen blijven 

maken. Als eerste tastbare resultaat zal het 

onderzoeksteam over twee jaar een boek 

uitbrengen. De onderzoeksresultaten zullen 

in de toekomst ook een functie krijgen in de 

handhaving van de korpstradities van het KNR 

en bij de voortzetting van de tradities van de 

Nationale Reserve en zijn voorgangers, de Natres 

en de Vrijwillige Landstorm. Deze zullen mede 

worden ingezet voor didactische doeleinden, 

zoals scholing en vorming en het maken 

onderwijsmateriaal voor reservistenopleidingen 

aan de NLDA en KMA.

Onderzoek naar gesneuvelden 

Een tweede doel is om het onderzoek naar de 

gesneuvelden in de meidagen 1940 voort te 

zetten en het overzicht van namen en biografieën 

zo compleet mogelijk te maken. Het gaat 

daarbij uitsluitend om landstormvrijwilligers 

die sneuvelden in de meidagen van 1940. Het 

gaat hierbij om alle gemobiliseerde militairen 

behorend tot de gemobiliseerde eenheden 

(de zogenaamde ‘bijzondere’ Korpsen) van de 

Vrijwillige Landstorm die zijn omgekomen als 

gevolg van krijgshandelingen. Met daarnaast alle 

gemobiliseerde militairen die zijn omgekomen 

als gevolg van krijgshandelingen, die naast 

hun mobilisatiebestemming bij hun organieke 

eenheid tevens als vrijwilliger lid waren van 
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de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL). 

Behalve het verzamelen van gegevens wil de 

werkgroep de gesneuvelden een gezicht geven 

en daarmee hun verhalen levend houden. Wie 

waren deze Vrijwillige Landstormers? Waar 

hebben zij gediend en hoe zijn zij gesneuveld? 

En waar zijn zij begraven? De werkgroep 

van de KNR krijgt voor haar onderzoek 

medewerking en ondersteuning van de het 

Semi-Statisch Informatiebeheer (SIB) van 

het ministerie van Defensie, dat in Kerkrade 

alle persoonsgegevens van voormalige 

militairen beheert. Ook het Nederlands 

Instituut voor Militaire Historie (NIMH), de 

Oorlogsgravenstichting en het Nederlands 

Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) 

leveren hun bijdrage.

Uniek samenwerkingsproject

Parallel aan de werkzaamheden van het 

projectteam is een uniek samenwerkingsproject 

tot stand gekomen met de Stichting De 

Nationale Landstorm Commissie, waarmee 

het KNR al langer samenwerkt. Zo kreeg het 

korps al eerder een subsidie voor het tot stand 

komen van het monument ‘Als ’t moet’ op 

het Militair Ereveld Grebbeberg en de digitale 

erelijst gesneuvelden VL. Dit in het kader van het 

100-jarig korpsjubileum op 4 augustus 2014. De 

Stichting De Nationale Landstorm Commissie 

heeft, naast een donatie aan de KNR om het 

historisch onderzoek mede mogelijk te maken, 

opdracht gegeven om de geschiedenis van de 

Vrijwillige Landstorm te ontsluiten middels een 

eigen website. 
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Met de jaarlijkse nationale herdenking bij het monument ‘Als ’t Moet’ op het Ereveld 
Grebbeberg eert het Korps Nationale Reserve (KNR), als traditievoortzetter van de 

Vrijwillige Landstorm, de gesneuvelde vrijwilligers van de landmacht. Op 4 augustus 
2019 was het 105 jaar geleden dat de Nederlandse regering besloot tot oprichting 

van de Vrijwillige Landstorm. Dit om het land in 1914 te helpen beschermen tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Omdat 4 augustus dit jaar op zondag viel, is de herdenking 
gehouden op zaterdag 3 augustus. Kransen werden gelegd namens de Koninklijke 

Landmacht, de Stichting de Nationale Landstorm Commissie, de gemeente Rhenen en 
de Oorlogsgravenstichting.

CEREMONIE OP GREBBEBERG 
EERT GESNEUVELDE VRIJWILLIGERS 

KO
RPS N

ATIO
N

ALE RESERVE
TRADITIE: 105 JAAR SINDS OPRICHTING
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Luitenant-kolonel Hans Berding, 

korpscommandant, opende de ceremonie. 

Hij gaf daarna het woord aan dominee 

Smedema. Tijdens de ceremonie werden drie 

verhalen verteld van gesneuvelde Vrijwillige 

Landstormers. Hiermee kregen de toehoorders 

een indruk van hun achtergronden en rollen 

in de strijd. Het hoort bij de traditie van deze 

herdenkingsceremonie om een dodenappel 

te houden. Een selectie van 50 namen werd 

voorgelezen. Bij elke naam klonk als antwoord 

een ‘PRESENT’ uit het aangetreden ere-peloton 

van militairen uit 10, 20 en 30 Natresbataljon. Dit 

als signaal om aan te geven dat de gesneuvelden 

voor altijd herinnerd blijven en in de tradities van 

het korps voortleven. Hieronder het verhaal van 

twee soldaten van de Vrijwillige Landstorm die in 

1940 het leven lieten. 

Soldaat Jean van Bussel

Vrijwilliger Jean van Bussel  werd geboren op 

10 maart 1909. Hij woonde in Helmond met 

zijn vrouw en drie kinderen. Van Bussel was 

luchtwachter bij de Vrijwillige Landstorm. Hij 

behoorde tot de Luchtwachtpost Helmond. 

Deze had de taak het luchtruim af te sporen 

naar vliegtuigen. De mannen waren getraind 

in vliegtuigherkenning en gaven hun 

waarnemingen telefonisch door. Dit was een 

luchtalarmeringssysteem in een tijd dat er nog 

geen radar was. Tijdens de Meidagen van 1940 

rukt het Duitse leger op richting Helmond. De 

luchtwachters krijgen opdracht terug te trekken 

naar het westen. Van Bussel bevindt zich in een 

grote stroom militairen die via België aan de 

Franse kust bij Duinkerken belandt. 

Tijdens de beruchte evacuatie van Duinkerken 

wordt hij op 20 mei ingescheept op het S.S. 

Pavon, samen met 1.450 andere Nederlanders. 

Die nacht wordt het schip aangevallen door 

Duitse bommenwerpers. Een bom valt middenin 

het ruim waarin zich vele militairen bevinden, 

ook soldaat Van Bussel. Het aantal dodelijke 

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: MAJ FRED WARMER

SS Pavon
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Nederlandse slachtoffers van de bominslag op 

de Pavon bedraagt 50. Van 38 slachtoffers is het 

lichaam nooit gevonden, waaronder dat van Van 

Bussel. Hij sneuvelde op 31-jarige leeftijd. Het 

wrange is dat deze luchtwachter stierf door een 

vliegtuigbom. Hij was opgeleid in bescherming 

tegen dit luchtwapen. Het vliegtuig dat zijn 

noodlottige bom wierp had hij ongetwijfeld 

herkend. 

Soldaat Bernard Beekmans

Op 12 oktober 1907 werd Bernard Beekmans 

geboren. In het dagelijks leven was hij 

klompenmaker bij het familiebedrijf van zijn 

oom. Hij diende op jonge leeftijd twee jaar 

als soldaat bij de Vrijwillige Landstorm in Den 

Bosch. Daarna vervulde hij zijn dienstplicht als 

infanteriesoldaat bij de Nederlandse grens. 

Vanwege de toenemende oorlogsdreiging 

mobiliseerde Nederland eind augustus 1939 

haar strijdkrachten. Bernard werd met zijn 

grensbataljon gestationeerd in stellingen langs 

de Maas. Wanneer de Duitsers op 10 mei 1940 

hier de Maas oversteken, vlucht de bezetting van 

de kazemat. Bernard blijft echter op zijn post 

en neemt als enige Nederlandse militair in deze 

kazemat de vijand onophoudelijk onder vuur. Net 

zolang tot zijn mitrailleur het door oververhitting 

begeeft. Daarna opent hij, vrijwel als laatste 

overgebleven verdediger van de hele linie, met 

zijn geweer het vuur op de naderende Duitsers. 

De Duitsers zijn deze hardnekkige tegenstand 

beu en sturen vier krijgsgevangen Nederlandse 

soldaten om Bernard tot overgave te dwingen. 

Het is niet meer nodig, Bernard blijkt al te zijn 

gesneuveld. Duitse troepen, die de rivier al eerder 

hadden overgestoken, hebben de kazemat vanuit 

het achterland aangevallen. Daarbij werd soldaat 

Beekmans op 32-jarige leeftijd gedood. Vanwege 

zijn standvastig militair optreden werd Bernard 

postuum benoemd tot Ridder in de Militaire 

Willemsorde.

Lijst van gesneuvelden

Wie meer wil weten over alle gesneuvelden 

kan terecht op de digitale monument 

Vrijwillige Landstorm: 

www.erelijstvrijwilligelandstorm.nl 

Bernard Beekmans
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Ze studeert Internationale Betrekkingen en Diplomatie. Daarnaast is zij 
korporaal reservist bij de landmacht als werkstudent bij het Defensity College 
(DC). In die rol werkt zij bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland 
bij de Verenigde Naties in New York. Daar ondersteunt ze de militair adviseur 
en z’n plaatsvervanger. De 23-jarige Babs Kamsteeg is er druk mee. “In NY, bij 

Defensie, voor de VN werken? Het is een droom.”

‘ONCE IN A LIFETIME 
IN NEW YORK’ D

EFEN
SITY CO

LLEG
E

WERKSTUDENT BIJ LANDMACHT LOOPT STAGE BIJ VN
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Korporaal Kamsteeg werkt bij de Permanente 

Vertegenwoordiging van Nederland bij 

de Verenigde Naties (VN). Ze zegt: “Cliché 

misschien, maar dit is een ‘once in a lifetime’. 

Ik doe in New York werkervaring op bij 

Defensie; dé organisatie die zich non-stop 

bezighoudt met conflictsituaties. En juist 

dat onderwerp vind ik zo interessant. Mijn 

studie staat in het teken van diplomatieke 

betrekkingen, oorlog, conflictbeheersing en 

internationale samenwerking. Hiervoor had ik 

altijd van die typische bijbaantjes, puur om het 

geld. Nu krijg ik een vergoeding voor iets dat ik 

echt interessant vind en waar ik veel van leer.”

Logische keuze

Omdat Kamsteeg haar scriptie schrijft 

over conflictbemiddeling vanuit de VN, 

was een werkplek bij de Permanente 

Vertegenwoordiging (PV) een logische keuze. 

Dit onderdeel behartigt de Nederlandse 

belangen bij de VN in New York. Er werken vijf 

militairen, waaronder Military Advisor kolonel 

Pieter van Egmond en zijn plaatsvervanger 

overste Patricia Lukken. Zij verzamelen onder 

meer relevante informatie op het gebied van 

veiligheid- en defensiebeleid, waarover ze 

rapportages opstellen. Die verslagen gaan 

naar het ministerie van Defensie, maar ook 

naar Buitenlandse Zaken en Veiligheid en 

Justitie. Ook hebben ze de mogelijkheid, al 

dan niet via de ambassadeur, om Nederlandse 

standpunten in te brengen.

Kamsteeg ondersteunt Van Egmond en Lukken 

hierbij: “Ik help bijvoorbeeld met het schrijven 

van verslagen over debatten, ben aanwezig bij 

vergaderingen en denk mee over interventies 

die Nederland uitspreekt. Met de kennis die ik 

tijdens mijn studie heb opgedaan lever ik soms 

waardevolle bijdrages. In de tijd die overblijft 

werk ik aan mijn scriptie.”

TEKST: RITMEESTER JESSICA BODE FOTO’S: SM MAARTJE ROOS
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Debat in de Veiligheidsraad

Eén van de dingen die de korporaal de 

afgelopen weken het meest is bijgebleven is 

een debat in de VN-Veiligheidsraad, waarbij 

ze letterlijk achter ambassadeur Karel van 

Oosterom aan de vergadertafel zat. Het ging 

over de positie van vrouwen in uniform bij de 

VN. Hoe hoger in de organisatie, hoe minder 

vrouwen er vertegenwoordigd zijn. Het 

aandeel dames is überhaupt niet erg groot.

De 15 permanente leden werd gevraagd 

naar hun standpunt hierover. Omdat 

Nederland geen permanent lid (meer) is, 

sprak de ambassadeur als gast. Babs: “Ik 

heb enerzijds onderzoek gedaan naar het 

dilemma en anderzijds meegeschreven aan 

het debatverslag. Het was heel leerzaam.” 

Voorwaarde van deze droombijbaan was dat 

zij reservist zou worden bij de Koninklijke 

Landmacht. Over die ervaring vertelt zij: “De 

opleiding van twee weken was zwaar. Ik had 

nooit de ambitie om militair te worden, maar 

het was een heel bijzondere ervaring. Het 

geeft extra inzicht in hoe militairen werken en 

ingezet worden.” Deze zomer heeft Babs haar 

stage bij de VN afgerond.

Publicatie met dank aan Defensiekrant

De vergaderzaal van de 
Veiligheidsraad van de VN 
met ambassadeur Karel van 
Oosterom aan het woord. Achter 
hem zitten plaatsvervangend 
Military Advisor Patricia Lukken 
(rechts) en Babs Versteeg (links).

Defensity College

Defensity College is het 

studentenbijbaanproject van Defensie 

voor universitaire studenten. Zij 

kunnen tijdens hun bachelor of 

master kiezen voor een bijbaan 

bij Defensie binnen de eigen 

studierichting. Voorwaarde is dat zij 

reservist worden. Daartoe volgen 

ze een militaire opleiding van twee 

weken. Momenteel zijn er circa 180 

DC-deelnemers verspreid over alle 

krijgsmachtonderdelen.
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Reservisten gaven hun visitekaartje af tijdens de 103de Vierdaagse in Nijmegen. 
Namens de landmacht wist de Bevoorradingscompagnie van de 11 Luchtmobiele 

Brigade dit jaar opnieuw het ‘Landmachtvaantje’ te winnen als beste detachement. 
Hiermee staat de score in de laatste zes jaar op vijf keer winst en een derde plek in 

2018. Natresdetachementen behaalden de tweede (30 Natresbataljon) en derde plaats 
(20 Natresbataljon) in het landmacht-klassement. Een niet mis te verstane prestatie.

‘EEN FEEST VAN VERBROEDERING’ 

PRESTATIE
VIERDAAGSE 2019
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De Vierdaagse van Nijmegen is traditioneel gezien 

een ontmoetingsplek van korpsgenoten en oud 

vrijwilligers. Het Korps is door de jaren heen altijd 

zeer sterk vertegenwoordigd tijdens ‘de tocht 

ter tochten’. Naast de drie natresdetachementen 

zijn er vele individuele lopers, zowel militair 

als in burger, en daarnaast een groot aantal 

voormalig korpsleden. Een prima gelegenheid 

om oude verhalen op te halen, oude bekenden te 

ontmoeten en vriendschappen aan te halen.

Defensity College ook actief

Drie jaar na de start van Defensity College (DC) 

groeit de animo nog steeds om als werkstudent 

bij te dragen aan Defensie. Op dit moment 

bestaat het programma uit 270 deelnemers. 

Onder hen neemt de belangstelling toe om aan 

de Vierdaagse deel te nemen. Vorig jaar was 

er één DC-detachement; dit jaar al met twee 

detachementen en 40 deelnemers. Zij nemen deel 

in een gemixt gezelschap dat afkomstig is uit alle 

krijgsmachtonderdelen. 

Naast deelnemen dragen reservisten in hoge 

mate bij aan de organisatie van de Vierdaagse. 

Het Operationeel Ondersteuningscommando 

Landstrijdkracht (OOCL) is een belangrijke 

spin in het web en verzorgt bijvoorbeeld 

Kamp Heumersoord, de verblijfsplaats voor 

deelnemende militairen uit alle landen. Veel 

ondersteunende taken worden uitgevoerd door 

reservisten van de Koninklijke Landmacht.

TEKST: ELNT ROBERT WITSEN FOTO’S: MAJ FRED WARMER

Defensity
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Het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) is een paramilitaire organisatie van vrijwilligers 
die in 1929 werd opgericht. Aanleiding was de verrassingsaanval op Curaçao door 

de Venezolaanse opstandeling Rafael Simon Urbina. Ook na 1929 bleef het VKC 
bestaan en het vierde op 23 juni 2019 haar 90ste verjaardag. Hierbij was kolonel 

Fulco Stallmann aanwezig namens de reservisten van de Koninklijke Landmacht. 

BROEDERBAND MET VRIJWILLIGERS 
KORPS CURAÇAO

IN
TERN

ATIO
N

AAL
90STE VERJAARDAG
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Rafael Simón Urbina López was een 

Venezolaans revolutionair. Op 8 juni 1929 

wist hij met 250 man Fort Amsterdam op 

Curaçao in te nemen en te plunderen. Urbina 

slaagde erin wapens en de gouvernementskas 

buit te maken en de Curaçaose gouverneur 

Fruytier gevangen te nemen. Het doel van 

de coup was om de val van de president 

van Venezuela te bewerkstelligen, maar dit 

mislukte. De gehele defensie van de eilanden 

was toevertrouwd aan een klein detachement 

Militaire Politie Troepen. Hierop nam Carlos 

Nicolaas Winkel op 23 juni 1929 het initiatief 

tot oprichting van de VKC. Tevens besloot de 

Nederlandse Regering in 1929 om permanent 

een oorlogsschip en militaire eenheden op de 

Antillen te stationeren. Een situatie die nog 

altijd van kracht is.

Gedurende de WOII werd het VKC 

gemilitariseerd en gemobiliseerd door de 

Nederlandse regering in ballingschap in 

Londen en droeg haar steentje bij aan de 

oorlogsinspanning op de Nederlandse Antillen. 

Na de oorlog werden de leden van het korps 

weer gedemobiliseerd en was het VKC inactief.  

Het korps kwam opnieuw tot leven in 1961 

toen de situatie in het Caribische gebied 

dreigend werd door de Cuba crisis. Opnieuw 

meldden zich jongelieden en ex‐militairen om 

lid te worden van het VKC. Het was bij de rellen 

van 30 mei 1969 dat het duidelijk werd dat er 

een hiaat zat tussen de militairen uit Nederland 

en de eigen politiemacht. Na de rellen zag de 

overheid in dat een organisatie als het VKC 

voor het eiland Curaçao onontbeerlijk was.

Onbezoldigde inzet

Het VKC bestaat nu uit 160 vrijwilligers en 

heeft ten doel zich voor te bereiden op het 

‘in onderling verband verrichten van of 

deelnemen aan wat tot de taak behoort van de 

krijgsmacht of politie in de handhaving van de 

uit‐ en inwendige veiligheid van het land en van 

Kolonel Stallmann, 
de Minister President van 
Curaçao Rhuggenaath, 
de Gouverneur van Curaçao 
mevrouw George-Wout, 
de commandant der Zeemacht 
in het Caribisch Gebied 
(CZMCARIB) generaal de Vin, 
majoor Gibbes (commandant 
VKC) en eerste-luitenant 
den Dulk.
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de openbare orde en rust’. Het VKC beschikt 

over eigen transportmiddelen en verbindings- 

apparatuur en is hierdoor snel inzetbaar ter 

ondersteuning van het Korps Politie Curaçao 

(KPC). De leden van het VKC zetten zich 

vrijwillig in en zij ontvangen geen betaling 

voor hun inzet. Het Korps Nationale Reserve 

onderhoudt sinds 1996 nauwe banden met 

het VKC. Enkele voormalige natresmilitairen 

wonen op Curaçao en zijn lid van het VKC.

Op 23 juni 2019 vierde het VKC haar 90ste 

verjaardag met aanwezig van diverse 

Nederlandse collega’s. In aanloop naar de 

viering vond in Willemstad een parademars 

plaats, waaraan ook een detachement van de 

compagnie in de West deelnam. Tijdens de 

jubileumviering sprak kolonel Fulco Stallmann 

zijn waardering uit voor de motivatie van de 

leden van het VKC en hun professionaliteit. 

Hij gaf ook aan dat er gekeken wordt hoe de 

bestaande samenwerking tussen het Korps 

Nationale Reserve en het VKC verder is uit 

te breiden. De kolonel overhandigde de 

commandant van het VKC het Delftsblauwe 

bord van het Korps Nationale Reserve.
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De aan de NAVO gelieerde organisatie CIOR organiseert jaarlijks een militaire 
teamcompetitie voor  reservisten en militairen in opleiding uit vele landen. De 

2019-editie vond plaats van 4 t/m 10 augustus in Estland. Nederland verscheen aan 
de start met drie nationale teams en twee deelnemers binnen de samengestelde 

internationale teams. De Nederlandse reservisten lieten van zich horen met 
aansprekende resultaten, want zij ging allemaal naar huis met een medaille.

NEDERLANDSE TEAMS  
SCOREN IN ESTLAND 

KO
RPS N

ATIO
N

ALE RESERVE
CIOR MILITAIRE COMPETITIE 2019
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De eerste wedstrijddag opende met het 

onderdeel schieten. De geweerproef bestaat 

uit precisievuur met 9 patronen in 5 minuten 

op een puntenschijf en snelvuur met 9 

patronen in één minuut op drie doelen. Het 

pistoolschieten bestond ook uit precisievuur 

met 9 patronen in 2 series van één minuut. Het 

snelvuur pistool ook met 9 patronen verdeeld 

over 2 magazijnen maar dan in 35 seconden 

met een magazijnwissel. 

Loop door moerasgebied

De tweede wedstrijddag bestond uit de zwem- 

en landhindernisbaan. Beide onderdelen 

worden als team tegelijk afgelegd. Dit geeft 

ook de gelegenheid om elkaar te helpen 

op de hindernissen, omdat de vertrouwde 

opstapjes hier ontbreken. De tijd stopt 

op het moment dat de laatste deelnemer 

de finish heeft bereikt. Nederland blinkt 

al jaren uit op deze fysieke onderdelen. 

Voor de zwemhindernisbaan hebben twee 

Nederlandse teams de 1e en 2e plaats behaald.

De laatste wedstrijddag begon met een 

casus Combat Casualty Care in teamverband. 

Gedurende 14 minuten hadden de deelnemers 

de tijd om de slachtoffers te helpen volgens 

het C-ABCD protocol en af te sluiten met 

het doorgeven van de melding volgens de 

9-liner. Daarna volgde de opdracht kaartlezen; 

vijf punten in het terrein moesten worden 

aangegeven op een stafkaart. De oriëntering 

van ongeveer 13 km was het grootste 

onderdeel van de dag. De teams kregen tien 

oriëntatiekaarten achter elkaar met posten 

die ze moesten aanlopen. Een groot gedeelte 

van de loop ging door lastig begaanbaar 

moerasgebied. Een aantal kaarten bleek erg 

moeilijk en veel teams behaalden daardoor 

weinig punten, maar de Nederlanders 

behaalden ook op deze dag mooie resultaten.

Internationale samenwerking

De internationale teams, die uit reservisten 
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bestaan afkomstig uit verschillende landen, 

kennen elkaar niet en hebben van te 

voren ook nauwelijks met elkaar kunnen 

trainen. Daarnaast lopen ze soms tegen een 

taalbarrière aan omdat niet elke deelnemer 

goed Engels taal spreekt. Geweldig dat zij deze 

uitdaging samen met internationale collega 

reservisten zijn aangegaan. 

De deelnemers aan de Cior Militaire 

Competitie ontvingen hun winnende medailles 

uit handen van de minister president van 

Estland. 

Xxxxxxxx

Wat is CIOR?

Confédération Interalliée des Officiers de 

Réserve (CIOR) is een internationaal verband 

van reserveofficieren. Het is een NAVO-

orgaan, aangevuld met een aantal gastlanden, 

zoals Zuid-Afrika. CIOR onderneemt een breed 

scala aan activiteiten die het reservepersoneel 

betreffen. Tijdens het zomercongres wordt 

ook de internationale militaire competitie 

gehouden in één van de deelnemende landen. 

De financiële middelen voor deelname aan 

CIOR-activiteiten komen uit het budget voor 

het activiteitenprogramma Nederlandse 

Reservisten Federatie Krijgsmacht (NRFK), 

zoals is vastgesteld door de Directie Aansturen 

Operatie Gereedheid (DAOG).

Aanmelding selectie 2020

De CIOR-teams trainen in Oirschot het hele 

jaar maandelijks van vrijdagavond tot einde 

zaterdagmiddag. Geïnteresseerde reservisten 

en militairen in opleiding melden zich aan via 

www.cior.nl/contact

De resultaten: 

Team NLD1: 1e plaats Novice categorie 

Team NLD3: 1e plaats Combat Casualty Care

Team NLD2: 2e plaats Experience categorie

Team INT1: 2e plaats Internationale categorie 

Team INT3: 3e plaats Internationale categorie
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Op zaterdag 7 september organiseerde Bravo Compagnie van 20 Natresbataljon 
een grote dag voor familie, relaties en het OVVKNR . Er werd stilgestaan bij de 

geschiedenis en oprichting van de huidige Bravo compagnie in het Noord-Hollandse 
Bergen. Binding was daarin een centraal thema.

BRAVO COMPAGNIE  
STAAT STIL BIJ OPRICHTING 

20 N
ATRESBATALJO

N

X

FEESTELIJKE DAG VOOR FAMILIE-, RELATIE- EN OVVKNR 
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Volgens de plaatsvervangend 

compagniescommandant, sergeant-majoor 

Peter Staats, waren er twee redenen om deze 

dag te organiseren. Als eerste is het bijna 25 jaar 

geleden dat de huidige Bravo Cie werd opgericht. 

Als tweede was deze dag ook bedoeld voor het 

thuisfront en de oudgedienden. 

Achtergrond

Bij de oprichting van de Nationale Reserve in 

1948 werd de 10e Cie Alkmaar opgericht en na 

reorganisatie in 1960 omgedoopt tot peloton 

361 Alkmaar van het Territoriaal Commando 

West. Kort daarop werd het omgedoopt  tot 361 

Peloton Uitgeest van het Territoriaal Commando 

Noord-Holland.

In het najaar van 1993 volgde een grote Natres-

reorganisatie. Er kwam er een realisatie-

memorandum uit waarin gesteld werd dat de 

huidige pelotons en compagniesstaven moesten 

worden opgeheven en dat er vijf natresbataljons 

opgericht zouden worden. De nieuwe 

geformeerde pelotons werden ingedeeld in 

compagnieën en de pelotons werden aangeduid 

met het nummer van de compagnie waartoe 

zij behoorden. In 1996 werd 20 Natresbataljon 

opgericht en ontstond de Bravo Compagnie met 

als opkomstlocatie Mobcomplex Egmond aan 

den Hoef.

Bindingsmoment

Het was ruim vijf jaar geleden dat de compagnie 

een grote familiedag organiseerde en sindsdien 

zijn vele nieuwe mensen toegetreden. Tijdens 

een familiedag kan de achterban met eigen 

ogen aanschouwen waar de natresmilitairen 

mee bezig zijn. De dag startte met een appél, 

waarbij compagniescommandant kapitein Arjan 

Wagemaker in zijn toespraak terugblikte en 

vooruit keek. Bataljonscommandant lkol Rick van 

der Sluis maakte van het Appèl gebruik om aan 

korporaal1 John Tromp de Trouwe Dienstmedaille 

in zilver uit te reiken voor 24 dienstjaren. 
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De bezoekers kregen een compleet beeld van 

de eenheid en konden bovendien aan allerlei 

activiteiten deelnemen. Op het terrein waren een 

ook touwbaan, klimtoren en een schietbaan voor 

de Colt C7 ingericht. Naast het huidige materieel, 

maakten diverse historische militaire voertuigen 

het geheel compleet. Enkele collega’s van andere 

compagnieën verzorgden (bewakings)diensten, 

zodat de Bravo alle aandacht kon besteden aan 

haar genodigden.

Band behouden via OVVKNR

De dag werd ook benut door de afdeling 

Noord-Holland van het OVVKNR . Volgens 

OVVKNR -voorzitter Gerrit Slisser: “Wegens 

de verhuisperikelen op de Marinekazerne 

in Amsterdam, maken wij momenteel in de 

provincie alleen gebruik van Bergen. Geregeld 

vinden hier bijeenkomsten en lezingen plaats. 

Mooi om te zien dat bijna 50 leden nu aanwezig 

zijn.” Ook kwamen diverse ex-militairen die bij 

de eenheid dienden een kijkje nemen. Diverse 

van hen besloten OVVKNR -lid te worden om 

de banden met het Korps Nationale Reserve 

opnieuw te bestendigen.

Tot de aanwezigen behoorden ook alle commandanten 
van de Bravo Compagnie. Van links naar rechts: kap Arjan 
Wagemaker, maj Gerrit Burgers, lkol Wanno Vink en 
maj Ron Strijker (de eerste commandant).
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Namen als Guadalcanal, Okinawa en Iwo Jima zijn beroemde slagvelden uit de 
Tweede Wereldoorlog in Azië. Maar wie kent Hollandia, Biak, Sorong of  Merauke? 

Plaatsnamen op het voormalige Nederlandse deel van Nieuw-Guinea. Hier vochten de 
geallieerden, waaronder Nederlanders, een grimmige strijd tegen de Japanners. Een 

onbekend slagveld van gigantische omvang. 

EEN MYSTERIEUZE BOMMENWERPER  
EN ZIJN BEMANNING

O
N

D
ERZO

EK
EXPEDITIE NIEUW GUINEA DEEL 2
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Tijdens deze strijd woedde er ook  boven 

het eiland een heftige luchtoorlog, er 

verdwenen boven Nieuw Guinea duizenden 

vliegtuigen en hun bemanningen. De meeste 

van deze wrakken zijn nooit geborgen. In 

de geïsoleerde en onherbergzame gebieden 

op het ontoegankelijke eiland liggen ze nog 

steeds te wachten op ontdekking, soms nog 

met de stoffelijke resten van de bemanning 

erin. De zoektocht naar vermiste toestellen 

en bemanningen, was het doel van de 

New Guinea Air War Expedition 2019. Deze 

expeditie sluit aan bij het thema 75 jaar 

bevrijding en herinnert ons aan een vergeten 

oorlog die een beslissende ommekeer 

betekende in de oorlog in de Pacific.

Nieuw-Guinea in WOII

De aanvankelijke strategie van de geallieerde 

opperbevelhebber generaal Douglas 

MacArthur om de Japanners op de grond 

te bevechten in Nieuw Guinea en zo op te 

trekken langs de kust, bleek zeer kostbaar in 

termen van manschappen, materieel en tijd. 

Hardnekkige Japanse verdediging kon alleen 

ten koste van enorme inspanningen worden 

overwonnen. 

Hij schakelde daarom over op een strategie 

van herhaalde amfibische invasies om zo grote 

Japanse troepenconcentraties te isoleren en 

langzaam uit te hongeren. Die strategie kon 

alleen slagen bij een volledig luchtoverwicht 

door de geallieerden. De strategie om grote 

Japanse troepenconcentraties te isoleren 

en langzaam uit te hongeren zorgde voor 

onvoorstelbare verliezen aan Japanse kant. 

Zeker 120.000 Japanse soldaten kwamen nooit 

meer de jungle uit, geïsoleerd, afgesneden en 

uitgehongerd achter de geallieerde linies.

Nieuw zoekgebied

Nadat het eerste deel van de expeditie 

redelijk succesvol verliep, besloot het 

TEKST & FOTO’S: MAJ FRED WARMER
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team haar zoekgebied te verleggen. De 

eerste ervaringen leerden dat de lokale 

bevolking meestal vrij goed op de hoogte is 

van waar zich vliegtuigwrakken bevinden. 

Door dit gegeven, in combinatie met een 

globale indicatie gebaseerd op rapporten, 

luchtfoto’s en satellietbeelden, kon op een 

gericht zoekgebied worden vastgesteld. 

Gewapend met deze kennis hebben de 

luchtvaartdeskundigen Fred Pelder en Bas 

Kreuger contact gezocht met een dorpsoudste 

in de omgeving van de beoogde crashlocatie. 

Deze gaf toestemming voor het betreden 

van het gebied en voorzag het team van 

informatie en de onmisbare lokale dragers en 

gidsen. 

De tocht blijkt geen sinecure. Fred Warmer: 

“De afstanden zijn immens en de Papoea-

helpers hebben naar onze begrippen geen 

besef van afstand of tijd. ‘We are close, 

not far’, kan bijvoorbeeld nog twee dagen 

lopen betekenen door een moeras.“ Fred 

Pelder voegt eraan toe: “De tocht naar 

de vermoedelijke crashlocatie ging over 

onbegaanbaar terrein vol gevaren. Het 

verstikkende moeras maakte plaats voor 

bergkammen met gevaarlijke diepten en 

glibberige padden. Wild kolkende rivieren 

maakten de geplande route onmogelijk. 

Ook begon uitputting zijn tol te eisen, mede 

door het tekort aan vers voedsel en vers 

drinkwater.” 

Verstild testament

“Na een zware tocht van enkele dagen bleken 

we in de buurt te komen van de crashlocatie. 

De spanning steeg en het wandeltempo 

werd opgevoerd, maar zelfs voor de jonge 

en goedgetrainde Papoea’s viel deze tocht 

zwaar. De volgende morgen wagen we een 

laatste poging om het beoogde vliegtuigwrak 
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te vinden”, zegt Bas Kreuger. Plotsklaps doemt 

uit de dichte mistige jungle een contour op 

van een propeller. Deze steekt vanuit de dichte 

begroeiing als een lange waarschuwende 

vinger naar de hemel. 

De locatie blijkt aardig te kloppen; de 

satellietfoto’s en rapporten uit WWII 

bevestigen dat.  De expeditieleden zien de 

lopen van een dubbele .50-mitrailleur uit de 

ingedeukte geschutkoepel omhoogsteken. Het 

is een testament van de bloedige oorlog in de 

tropische paradijs. De andere expeditieleden, 

Paul en Melvin, zien meteen dat het gaat om 

een Amerikaanse B25 bommenwerper. Het 

decor lijkt rechtstreeks afkomstig uit een 

Indiana Jones film.

Identificatie met Call Sign

Het team zoekt naar identificatietekens 

om vast te kunnen stellen welk vliegtuig 

het betreft. Zorgvuldig wordt het vliegtuig 

onderzocht en langzaam dringt de harde 

realiteit door bij het expeditie team op 

het moment dat er na enig zoekwerk 

menselijke resten gevonden worden. Dit 

is de laatste rustplaats van een volledige 

vliegtuigbemanning; een oorlogsgraf dat 75 

jaar verborgen is gebleven in de diepe jungle 

van Nieuw-Guinea. 

Op de afgebroken cockpit is nog een Nose 

Art te zien; een geschilderde afbeelding op 

de neus van het vliegtuig. Duidelijk leesbaar 

is de tekst ‘Lil Miss Fuss’. Wonder boven 

wonder vindt het team in de cockpit het 

koperen radio call sign terug. Dit is een klein 

herkenningsplaatje waarmee het vliegtuig 

exact is te identificeren. Het blijkt te gaan 

om een B25 van de 13th Airforce Pacific, 6th 

Air Surveillance Group. Het toestel verdween 

tijdens een verkenningsvlucht op 27 januari 

1945. Volgens de archieven en rapporten 

moest het vliegtuig zijn neergestort in een 

vrijwel onbereikbaar deel van de jungle, 

omsloten door bergtoppen.

Familie krijgt duidelijkheid

De achtkoppige bemanning was sinds 

1945 ’missing in action’. Er is zeer weinig 

informatie te vinden in de Amerikaanse 

archieven, maar wel dat het ‘Missing Air Crew 

Rapport’ tot 1973 de classificatie SECRET 

droeg. Even opmerkelijk is de samenstelling 

van de bemanning, die bestond uit een 

kolonel, een majoor, twee kapiteins, twee 

eerste  luitenants, een tweede luitenant 

en één sergeant. Een zeer ongebruikelijke 

crewsamenstelling voor een B25. Ook 

vermeldt het rapport dat er één overlevende 

was:  eerste luitenant J. Wild. Hij bereikte 

na een jungletocht een Papua-dorp en werd 

overgedragen aan de Amerikanen. Het is 

aannemelijk dat dit vliegtuig een bijzondere 

operatie uitvoerde.

Nadat de crashlocatie is onderzocht, 

het bewijsmateriaal is verzameld en de 

bevindingen zijn vastgelegd op beeld, is 

er een moment van stilte gehouden bij dit 

oorlogsgraf. Geduldig hebben de Amerikaanse 

militairen 75 jaar gewacht om gevonden en 

geborgen te worden. De bevindingen heeft 

het team bij thuiskomst overgedragen aan 

de Amerikaanse organisatie Defense POW/

MIA Accounting Agency (DPAA). Hierdoor 

krijgen de nabestaanden alsnog duidelijkheid 

over hun vermiste familieleden. De volgende 

expeditie naar de diepe jungle van voormalig 

Nederlands Nieuw Guinea staat alweer in de 

steigers en zal hoogstwaarschijnlijk zijn beslag 

gaan krijgen in 2020.
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Militaire Prestatietocht te Paard 2019

Op 24 augustus is de 19e Militaire 

Prestatietocht te Paard (MPTTP) gehouden in 

de omgeving van het Infanterie Schietkamp te 

Harskamp (ISK) en het terrein van Nationaal 

Park de Hoge Veluwe.  De MPTTP is door de 

Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ 

georganiseerde ééndaagse rij en oriëntatie-

tocht te paard. Tijdens de MPTTP worden 

kennis en kunde van de deelnemer getest en 

moeten zij diverse obstakels op het parcours 

zien te overwinnen. De deelnemers - militairen, 

politie en burgers - moeten naast het rijden 

van het parcours ook een aantal verschillende 

proeven afleggen, zoals een kennistest en een 

springproef. Aan deze prestatietocht doen vele 

reservisten mee uit alle krijgsmachtonder-

delen, zowel individueel als in teamverband, 

waaronder het Team Cavalerie Ere-Escorte, 

Team Mariniers Reserve (TMR), en het Team 

Lastdierengroep Korps Mariniers Reserve. Ook 

de organisatie wordt bemand door meerdere 

reservisten. Om het welzijn van paard en ruiter 

te garanderen, worden alle deelnemende 

paarden zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd 

gekeurd door zowel een hoefsmid als een 

dierenarts. Deze keuringen worden uitgevoerd 

door een team van militaire dierenartsen die 

als reservist aan Defensie zijn verbonden.

Flitsen

In memoriam:  

ritmeester Ruud van der Linde

Op 4 augustus overleed onverwacht op 

73-jarige leeftijd de oud-veterinair van 

het Cavalerie Ere-Escorte, Ritmeester-

paardenarts (R) der Cavalerie b.d. drs 

Ruud van der Linde. Hij kwam in 1982 als 

paardenarts bij het Cavalerie Ere-Escorte 

en nam tot aan het einde van zijn 

dienstverband als reserveofficier in 2007 

ieder jaar deel, zonder één uitvoering 

te missen. Sindsdien bleef hij, naast 

zijn paarden- en later dierenkliniek in 

Nistelrode, onbezoldigd beschikbaar voor de 

veterinairgroep van de eenheid, waardoor 

hij door velen nog steeds als actief escorteur 

werd gezien. 

Van der Linde nam deel aan 38 Grote 

Ceremoniën van Staat ten behoeve van het 

Koninklijk Huis, waaronder, naast meer dan 

30 Prinsjesdagescortes, het huwelijk van 

(toen) ZKH Prins Willem-Alexander en HKH 

Prinses Máxima in 2002 en de bijzettingen 

van ZKH Prins Claus in 2002, HKH Prinses 

Juliana in 2004 en ZKH Prins Bernhard 

in 2004. Generaal-majoor der Cavalerie 

b.d. Henk Morsink zegt als voorzitter van 

de Stichting Cavalerie Ere-Escorte: ‘Wij 
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Initiatief: jubilarissen lunch

Op 5 juli startte een nieuw initiatief: 

de jaarlijkse jubilarissen lunch. Deze is 

bedoeld voor reserve-onderofficieren 

die het Onderscheidingsteken voor 

36 jaar Langdurige en Trouwe Dienst 

in goud en reserve-officieren die het 

Onderscheidingsteken voor 40 jaar 

Langdurige Dienst als Officier hebben 

bereikt. Zij krijgen de lunch als extra blijk 

van dank voor hun inzet. Dit initiatief 

komt van kolonel Fulco Stallmann, 

de plaatsvervangend inspecteur 

reservepersoneel KL. 

In een ontspannen setting werd er op de 

Kromhoutkazerne teruggekeken op de 

lange carrières van de vijf jubilarissen. Er 

werd ook gesproken over de huidige en de 

toekomstige ontwikkelingen binnen het 

reservistendomein. Als afsluiting kregen zijn 

van kolonel Stallmann de coin uitgereikt. 

Op de foto (van links naar rechts) lkol Strik, 

kolonel Stallmann, sergeant-majoor Van 

der Wens, kolonel Scherjon, adjudant Bal 

en lkol Bulens. Lkol Pos was voor de lunch 

verhinderd, maar heeft in een separaat 

overleg zijn coin ook ontvangen.

hebben Ruud leren kennen als een zeer 

deskundig paardenarts. Hij was al geruime 

tijd buiten dienst, maar bleef betrokken bij 

het escorte. We zullen zijn scherpe blik, zijn 

kameraadschappelijke aanwijzingen, zijn 

humor en zijn warme hand als een paard 

wat onrustig was missen.”

ARB’s

“Dat je in zo’n korte tijd zo’n hechte band 

kunt opbouwen met een groep. Dat zal me 

vooral bijblijven”, antwoordt één van de 

kersverse militairen als er gevraagd wordt 

hoe de Algemene Reservisten Basisopleiding 

(ARB) was. Op 23 augustus ontving een groep 

cursisten het certificaat voor het succesvol 

afronden van de ARB bij Schoolbataljon 

Noord in Assen. Daarna mochten zij hun 

vechtpet afdoen en voor het eerst de baret 

met hun onderdeelembleem dragen. 

Tijdens deze basisopleiding, waarvan er 

diverse worden verzorgd in het jaar, worden 

de belangrijkste militaire basisvaardigheden 

bijgebracht en de deelnemers opgeleid tot 

basisschutter. Verdere vaardigheden worden 

geleerd binnen de eenheid waar de militair 

geplaatst wordt. Deze ARB-deelnemers 

gaan aan de slag de natresbataljons en het

het Defensity College.
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Reservisten in de 
Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht heeft circa 4.000 reservistenfuncties. Er zijn reservisten die militaire 

taken uitvoeren (een andere rol dan zij in het dagelijks leven hebben) en  reservisten met specifieke 

deskundigheid. Een vakspecialist brengt expertise binnen die vergelijkbaar is met zijn of haar civiele 

baan. De reservisten met militaire taken zijn ondergebracht in de drie brigades van de landmacht. 

Met dit brede palet reservisten kan de landmacht optimaal inspelen op sterk wisselende scenario’s en 

missies in het kader van vechten voor vrede en veiligheid. Nationaal en internationaal. 

Staf Commando Landstrijdkrachten
In het hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht 
in Utrecht bestaan diverse functies voor de uitvoering 
van beleidstaken rond het optimaal inzetten 
van reservisten. In het Kabinet Commandant 
Landstrijdkrachten is het Bureau Reservisten CLAS 
te vinden. Tot de taken behoren advies, werving, 
communicatie en coördinatie van IIR-uitvragen 
of opdrachten (Individuele Inzet Reservisten). 
Naast enkele beroepsmilitairen is een groot deel 
van de bureaustaf reservist, waaronder ook de 
plaatsvervangend Inspecteur Reservepersoneel 
Koninklijke Landmacht (plv IRPKL).

10 Natresbataljon 
ingedeeld bij 43 Gemechaniseerde Brigade 
met gezagsgebied Noord-Nederland.
Nationale Inzet*

20 Natresbataljon 
ingedeeld bij 11 Luchtmobiele Brigade 
met gezagsgebied Midden-Nederland.
Nationale Inzet*

30 Natresbataljon 
ingedeeld bij 13 Lichte Brigade 
met gezagsgebied Zuid-Nederland.
Nationale Inzet*

* In de hoofdkwartieren van de brigades zijn reservisten ingedeeld bij de bureaus Nationale Inzet (G3). 
 Het betreft o.a. de Regionaal Militair Operationeel Adviseurs (RMOA’s), waarvan er bij elke Veiligheidsregio 
 één als liaison werkt.
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1 Civiel en Militair Interactie Commando 
(1 CMI Commando)
Militairen krijgen tijdens missies met vele civiele spelers 
te maken, zoals burgerbevolking, lokale bestuurders, 
politie-eenheden en (inter)nationale hulporganisaties. 
Voor de uitvoering van taken in deze context beschikt 
Defensie over het 1 Civiel en Militair Interactie 
Commando. Dit bataljon, ondergebracht in OOCL, staat 
ten dienste van alle defensieonderdelen. Reservisten 
van 1 CMI Commando brengen kennis/kunde uit hun 
burgerberoep binnen. 

De 350 reservisten zijn te vinden in deze specialisaties:
• Network Politics (openbaar bestuur en verkiezingen)
• Network Military (operationeel analisten)
• Network Economy (voorheen IDEA: ontwikkeling van 

het midden- en kleinbedrijf) 
• Network SCUHA (Social, Cultural and Humanitarian 

Affairs) 
• Network Infrastructure (herstel van wegen/bruggen 

en nutsvoorzieningen als water en elektriciteit)
• Network Information (Cyber, actoren- en 
 doelgroepenanalyse & -interactie) 

RSD 400 Geneeskundig Bataljon
400 Geneeskundig Bataljon (400 Gnkbat) levert 
medische zorg aan de gehele krijgsmacht wereldwijd. 
Van eerste hulp tot chirurgische capaciteit en intensive 
care in hoogwaardige mobiele hospitalen. Binnen 400 
Gnkbat zijn Reservisten Specifieke Deskundigheid (RSD) 
actief, welke in het dagelijks leven werken in de 
civiele gezondheidszorg. Variërend van chirurg tot 
(gespecialiseerd) verpleegkundige. Deze reservisten 
leveren een belangrijke bijdrage in het opleidings- 
en trainingstraject om het militair geneeskundig perso-
neel goed voor te bereiden op diverse geneeskundige 
missies.
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Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) 
Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) is één 
van de militaire muziekkorpsen van de land-
macht. Organisatorisch ondergebracht in OOCL 
(Operationeel Ondersteunings Commando Land). 

Cavalerie Ere-Escorte
Klein maar fijn in reservistenland. De Huzaren van 
het Cavalerie Ere-Escorte (CEE) zijn een bijzondere 
eenheid. De landmacht heeft sinds de Tweede 
Wereldoorlog geen paarden meer. Het huidige CEE 
vervult diverse ceremoniële taken, waarvan inzet 
tijdens Prinsjesdag de bekendste is. De paarden zijn 
niet van de landmacht, maar van de escorteurs of 
particulieren die hun dieren ter beschikking stellen. 
Het CEE bestaat uit een mix van beroepsmilitairen 
en reservisten.

Opleidings- en Trainingscommando
Binnen het OTCo zijn 15 sportinstructeurs als 
reservist werkzaam. Zij verzorgen met name het 
sportprogramma voor en afname van de Defensie 
Conditie Proef bij de natresbataljons.

Alle 2.800 natresmilitairen zijn met elkaar verbonden 
in het Korps Nationale Reserve. Dit is de verzamelnaam 
voor elke militair die behoort tot de Natres of die is 
ingedeeld bij een natreseenheid. Daartoe behoren ook 
de oudgedienden van de (OVV KNR) Onze Vrijwilligers 
Vereniging van het Korps Nationale Reserve. 
Het Korps Nationale Reserve beschikt over een eigen 
vaandel dat in 1983 door Koningin Beatrix werd 
uitgereikt.

Korps Nationale Reserve

Reservist Operationele Capaciteit (ROC)
Een nieuwe categorie reservisten wordt gevormd door 
voormalige beroepsmilitairen, die na hun afzwaaien 
toch verbonden blijven aan hun eenheid. Zij kiezen 
ervoor beschikbaar te blijven als reservist. Hierdoor blijft 
opgebouwde kennis en ervaring langer behouden en is de 
eenheid beter in staat om pieken op te vangen. Een ROC is 
te vinden op veel plekken binnen de landmacht.
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01 SOLLICITEREN
• Minimaal 5 jaar NLD’se nationaliteit;
• Leeftijd tussen de 18 en 49 jaar. 
•  Landelijk erkend HaFaBra-

diploma (B/C) of een aantoonbaar 
vergelijkbaar niveau, 

www.fknr.nl/tamboers

03 MILITAIR MUZIKANT
Je bent nu inzetbaar als tamboer. 
Naast de ceremoniële diensten ben je 
ook inzetbaar voor andere diensten. 
 

02 SELECTIE PROCEDURE
Na jouw sollicitatie nodigen wij jou 
uit voor een kennismakingsgesprek. 
Daarna volgt een proefspel, medische 
én psychologische keuring.
www.fknr.nl/selectie-en-keuring

 MUZIKANT BIJ DEFENSIE
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