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VOORWOORD

 

In mijn voorwoord voor, wederom een schitterende 

uitgave van, de November Romeo ontkom ik niet 

aan een reflectie op de recente gebeurtenissen. 

De Russische invasie in Oekraïne heeft de wereld 

namelijk veranderd. De aanval op een soeverein 

en democratische Oekraïne heeft de maatschappij 

doordrongen van het belang van de NAVO en 

van een volwaardige (Nederlandse) krijgsmacht. 

Mede als gevolg van deze ontwikkelingen gaat 

er de komende jaren meer geld naar Defensie, 

structureel €5 miljard per jaar, en daarmee gaat 

Defensie naar de 2% NAVO-norm in de jaren 

2024 en 2025. Gelukkig hebben we nu ook een 

arbeidsvoorwaardenresultaat met verbeterde 

salarisvoorwaarden zodat we verder kunnen met 

ontwikkelingen.

In de Oekraïne zien we dat ook de reservisten een 

cruciale rol spelen bij het verdedigen van “huis en 

haard”; de adaptieve krijgsmacht. Ook in Nederland 

wordt het dienen door reservisten bij de krijgsmacht 

steeds belangrijker gevonden bij het bedrijfsleven, 

overheden, werkgevers, én onze voltijds collega’s. 

Zonder reservisten en adaptiviteit met de 

maatschappij is een volwaardige inzet lastig.

Daarom in dit nummer o.a. aandacht over het 

toenemende belang van de Reservist bij de Eenheid 

als flexibele capaciteit, de ontwikkelingen bij 1CMICo 

en de voortgang in de reservistenstudie RSD’ers. 

Tevens een artikel van de bijzondere beëdiging van 

60 collega reservisten bij de eerste Krijgsmachtbrede 

beëdiging in Den Haag.

Tenslotte kennen we nu ineens een Alert status 

ALPHA. Wat is daarbij ons verhaal naar de collega’s 

in de burgermaatschappij en op verjaardagspartijen? 

Wat kunnen wij daar als reservist zelf over zeggenen 

op doen? In dit nummer hierover meer over tips 

rondom de Alert status.

Collega’s, de nieuwe realiteit is onherroepelijk; een 

sterke en geloofwaardige krijgsmacht is relevanter 

dan ooit tevoren. Onze vrijheid en veiligheid 

vragen daarom. Dat is nu voor iedereen duidelijk, 

de mensen in Nederland, in Europa én bij onze 

bondgenoten. En wij als reservisten spelen daar 

mede een grote (en steeds groter wordende) rol in!

Lees hier verder over in deze zomereditie 2022.

Veel leesplezier!

Kolonel drs. F.H. (Fulco) Stallmann

Plaatsvervangend Inspecteur  

Reservepersoneel Koninklijke Landmacht

Ministerie van Defensie/ Herman Zonderland Fotografie

Abonneren op November Romeo? 
Dat kunt u zelf snel regelen via 
inschrijven.reservistenlandmacht.nl

Nieuwsfeit? De redactie staat altijd open 

voor onderwerpen. Hiervoor kunt u een mail 

sturen naar het nieuwe e-mail van de redactie: 

NovemberRomeo@mindef.nl

Beste collega-reservist, 
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Het begon als een idee jaren geleden. Eén Krijgsmachtbrede beëdigingceremonie 
om als reservist meer zichtbaar te zijn in de maatschappij. En toen was het zover. 

Op zaterdag 9 april waren meer dan 60 reservisten verzameld vervangen door 
bijeen op het Spuiplein in Den Haag en werden beëdigd tijdens een bijzondere 
en openbare bijeenkomst. De Fanfare ‘Korps Nationale Reserve’ (FKNR) gaf de 

muzikale omlijsting aan deze ceremonie.

KRIJGSMACHTBREDE  
BEËDIGINGSCEREMONIE SMAAKT  

NAAR MEER ZICHTBAARHEID
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De 60 reservisten waren van het Korps Nationale 

Reserve, 1CMI Co, Defensity College, Groep 

Luchtmacht Reserve, reservisten Koninklijke 

Marechaussee en het Defensie Cyber Commando 

(DCC). “Zij hebben met de hand aan de standaard 

of het vaandel de eed of belofte afgelegd 

voor de toehoorders. Daarmee trouw aan de 

Koning gezworen of beloofd en dat betekent 

dat zij democratisch genomen besluiten zullen 

eerbiedigen en als militair deze zullen uitvoeren. 

Ik wens u veel succes in het vervolg van uw 

militaire carrière”, aldus de parade inspecteur 

kolonel Stallmann als plaatsvervangend 

inspecteur reservepersoneel koninklijke 

landmacht. In het dagelijks leven ook zelf 

reservist. 

Zichtbare ceremonie

De ceremonie vond plaats onder toezicht van 

familie, vrienden en collega’s, de staatssecretaris 

van defensie de heer Van der Maat, vice-admiraal 

Boots als plaatsvervangend commandant der 

strijdkrachten Inspecteur Generaal der Krijgsmacht 

de luitenant-generaal van Sprang, in zijn 

hoedanigheid van inspecteur der reservisten. De 

beëdigingsautoriteit voor deze Krijgsmachtbrede 

ceremonie waren Generaal-majoor Jeulink, de 

Generaal-majoor Messerschmidt en Commodore 

Van Beljouw. Majoor Cees Spee was de 

paradecommandant.

Staatssecretaris

De staatssecretaris van Defensie, drs. Christophe 

van der Maat, was de eerste spreker. Hij was blij 

dat er nu gekozen was voor een ceremonie op 

het Spuiplein in plaats van een kazerne of in een 

afgehuurde sporthal. Juist een openbare plek. Om 

ook te laten zien dat onze reservisten ertoe doen 

en een belangrijke rol spelen in de Krijgsmacht van 

de toekomst. De staatssecretaris: “Vroeger waren 

reservisten vooral beveiligers en ondersteuners bij 

ceremonies. Tegenwoordig vinden we reservisten 

op allerlei plekken binnen defensie. Nu wordt 

er hard gewerkt aan plannen voor de komende 

Staatssecretaris van Defensie, drs. Christophe
van der Maat: “Nu wordt er hard gewerkt aan plannen 
voor de komende 25 jaar. Plannen om defensie beter 
met de samenleving te verbinden. En om zo een 
meer krachtige en schaalbare krijgsmacht te worden. 
Reservisten maken daar een belangrijk deel van uit.” 

VRIJWILLIG NIET VRIJBLIJVENDGLR

TEKST: MAJOOR AARNOUT MIJLING  FOTO’S:  MINISTERIE VAN DEFENSIE / HERMAN ZONDERLAND FOTOGRAFIE
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25 jaar. Plannen om defensie beter met de 

samenleving te verbinden. En om zo een meer 

krachtige en schaalbare krijgsmacht te worden.” 

 

Openstaan voor ideeën

De staatsecretaris roept reservisten op om 

hun ideeën te ventileren. De staatssecretaris 

gaf ook expliciet aan dat hij vrij makkelijk 

via sociale media te bereiken is. Dus vooral 

doen! Want volgens de staatssecretaris: “We 

moeten als Defensie flexibeler worden en 

sneller kunnen inspelen op piekmomenten die 

verwacht en onverwacht op ons pad komen. 

We moeten ons constant aan kunnen passen 

aan de ontwikkelingen om ons heen. Ook aan 

de dreigingen. De oorlog in Oekraïne maakte 

voor iedereen ineens zichtbaar hoe belangrijk en 

noodzakelijk het is dat er mensen zijn die voor 

vrijheid willen vechten. We moeten daarvoor ook 

voldoende personeel hebben. Flexibel personeel. 

Mensen die een speciale expertise meebrengen. 

Mensen die met de nieuwste technologieën om 

kunnen gaan.”

Reservist is verrijking organisatie

“Met andere woorden: u vormt als reservist een 

zeer welkome verrijking van onze organisatie! 

En eigenlijk is het woord ‘reservist’ misschien 

niet helemaal passend meer. Wij noemen u 

liever onze ‘oproepbare militairen’. Het verschil 

tussen beroepsmilitairen en reservisten 

wordt namelijk steeds kleiner. En u neemt een 

volwaardige plek in binnen onze krijgsmacht. 

Op dit moment werkt de gemiddelde 

reservist ongeveer 30 uur per maand voor de 

krijgsmacht. Ik vind dat een forse bijdrage. En 

we kunnen nog veel meer oproepbare militairen 

gebruiken.” 

 

Viceadmiraal Boudewijn Boots

De plaatsvervangend Commandant der 

Strijdkrachten, viceadmiraal Boudewijn Boots 

feliciteerde de aangetreden militairen met de 

beëdiging. Hij constateerde dat de afgelopen 

tien jaar het aantal reservisten hard gegroeid is 

en dat de Krijgsmacht daardoor kan bouwen en 

vertrouwen op reservisten. Viceadmiraal Boots: 

Plaatsvervangend Commandant 
Landstrijdkrachten, generaal-
majoor R. Jeulink, neemt de eed of 
de belofte af aan de Koning bij een 
reservist CLAS .
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“En zeker de werkgevers niet te vergeten: want 

er zijn vele werkgevers die hun mensen de ruimte 

hiervoor geven. Het is niet zomaar iets om een 

werknemer voor bepaalde tijd ‘uit te lenen’ aan 

een andere organisatie. Zeker niet als het betekent 

dat iemand misschien naar onveilige gebieden 

gaat.” De viceadmiraal gaf ook aan dat lang niet 

alle bedrijven daar even flexibel mee om gaan: 

“Wij zien bovendien nog te vaak dat werkgevers 

überhaupt niet weten dat ze een reservist in dienst 

hebben. Wat mij betreft is dat nu juist iets om trots 

op te zijn. Deze bedrijven zouden een keurmerk 

moeten krijgen met: ‘Hier werkt een reservist’.”

‘Twice-a-citizen’ 

De plaatsvervangend Commandant der 

Strijdkrachten, viceadmiraal Boudewijn Boots vindt 

het geweldig om te zien dat er in Nederland steeds 

meer werkgevers zijn, zowel publiek als privaat, 

die hun medewerkers de noodzakelijke ruimte 

geven om reservist te mogen zijn.  Boots: “Gelukkig 

komen steeds meer bedrijven erachter dat het 

mes aan twee kanten snijdt. Want reservisten zijn 

mensen die dubbel zoveel verantwoordelijkheid 

nemen. Daarmee dubbel zoveel loyaliteit 

geven. Dubbel zoveel ervaringen, competenties 

en vaardigheden opdoen. Winston Churchill 

verwoordde dat ooit dat hun medewerkers oftewel 

de reservisten ‘twice-a-citizen’ zijn.” 

Grote waardering

En voor de reservist gaf de viceadmiraal nog het 

volgende mee: “De vrede en veiligheid in Europa 

staan onder druk. En u, als onze reservisten, bent 

bereid om daarvoor op te komen. Om diep te 

gaan en te presteren op het allerhoogste niveau, 

als het erop aankomt. Dat is – zeker in deze tijd – 

van groot belang en ik heb daar grote waardering 

voor. Defensie werkt dan ook aan plannen om de  

krijgsmacht op te werken naar een nog krachtigere 

en schaalbare organisatie en zal eind van deze 

maand een grote wervingscampagne gestart 

worden. De roep om meer reservisten is dan ook 

groot. Immers met een been in de samenleving en 

met de andere in de krijgsmacht is de reservist de 

brug tussen maatschappij en defensie.”

De plaatsvervangend Commandant der
Strijdkrachten, viceadmiraal Boudewijn Boots
feliciteerde de aangetreden militairen met de
beëdiging. Hij constateerde dat de afgelopen
tien jaar het aantal reservisten hard gegroeid is
en dat de Krijgsmacht daardoor kan bouwen en
vertrouwen op reservisten.
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Afsluiting ceremonie

De parade inspecteur kolonel Stallmann sloot af 

met de woorden: “ Ik feliciteer u met deze mijlpaal 

in uw militaire carrière. U heeft zojuist met de 

hand aan de standaard of het vaandel de eed of 

belofte afgelegd. U heeft daarnet trouw aan de 

Koning gezworen of beloofd en dat betekent dat u 

democratisch genomen besluiten zult eerbiedigen 

en ze als militair zult uitvoeren. Wij allen waren 

daar getuige van. Ik wens u veel succes in het 

vervolg van uw militaire carrière!”

Video van deze ceremonie is terug te zien via 

https://youtu.be/G_vLocsKAcE en QR code

De beëdigingsautoriteit voor deze Krijgsmachtbrede 
ceremonie waren Generaal-majoor Jeulink, de Generaal-
majoor Messerschmidt en Commodore Van Beljouw.

De drie personen links zijn: de Staatssecretaris van 
defensie, drs. Christophe van der Maat, viceadmiraal 
Boudewijn Boots en de IGK Frank van Sprang Kolonel F. Stallmann: “De beëdiging bestaat 

uit het uitspreken van de militaire belofte 

of eed en stamt uit het jaar 1814, het jaar 

dat onze Grondwet werd geschreven. Het 

is een oud gebruik om in het openbaar te 

verklaren dat men zich gaat houden aan de 

geldende regels en gedragingen. Het gebruik 

was zo sterk dat men zich daarbij wendde 

tot God (in het geval van de eed) en tot de 

belangrijkste autoriteit van het land, de 

koning.

De beëdiging bestaat uit 4 kernelementen.

Het eerste element bestaat uit de tekst 

“Ik beloof trouw, of ik zweer trouw aan de 

Koning”. Door dit uit te spreken belooft of 

zweert de militair trouw aan onze wettige 

regering waarbij de Koning symbool 

staat voor deze regering. In het tweede 

deel spreekt de militair uit dat hij of zij 

gehoorzaam gaat zijn aan de wetten en in 

het derde deel verklaart de militair dat hij of 

zij zich onderwerpt aan de krijgstucht.

Tenslotte geeft de militair zijn belofte of 

vraagt God hem of haar daarbij te helpen.”
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Het aanstellingstraject van officieren en onderofficieren bij de landmacht heeft 
recent een vernieuwing ondergaan. De bekende Aanname en Advies Commissie, 

de AAC, is tegen het licht gehouden en er is geconstateerd dat de oude AAC te veel 
overlap had binnen het aanstellingstraject van vandaag de dag. De nieuwe opzet 

van de Advies Commissie Instroom, de ACI, brengt daar verandering in. Tijd voor een 
gesprek met de voorzitter adviescommissie instroom KL, kolonel Dirk Jan Broks.

DE ACI IS EEN HOOGTEPUNT 
IN HET AANSTELLINGSTRAJECT ACI N

IEU
W

E STIJL
NIEUWS

Interview met Kolonel Broks: 
‘Wij willen de kandidaat graag écht leren kennen!’
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Focus ACI

Kolonel Dirk Jan Broks: “De focus van de ACI 

ligt op het inschatten van de geschiktheid en de 

opleidbaarheid voor (onder)officiersfuncties en is 

geheel aanvullend op alle andere elementen in het 

aanstellingstraject. De ACI is daarbij een onderdeel 

van het totaalbeeld dat in een aanstellingstraject 

over de kandidaat wordt gevormd. 

Er zaten heel veel overbodige dubbelingen in het 

aanstellingstraject dat ook door andere elementen 

in het traject werd bekeken. In eerste instantie 

is gezegd ‘we schrappen de AAC’, maar toen er 

meer over doorgepraat werd door de defensiestaf, 

DCPL en OPCO’s bleek ook duidelijk dat in het 

aanstellingstraject niet alles afgedekt zou kunnen 

worden door alleen selectiepsychologen en 

keuringsartsen. Daarop is gezegd dat er in het 

aanstellingstraject een specifiek OPCO-element 

ingebracht moet worden waarop de eigen OPCO 

ook een eigen invulling hieraan kan geven. Daarop 

is de oude AAC overgegaan naar de nieuwe Advies 

Commissie Instroom, de ACI.”

ACI bouwt samen met de kandidaat 

aan en mooie herinnering

“Bij het DCPL worden in grote aantallen 

kandidaten generiek geselecteerd. Het is dan 

ook moeilijk voor DCPL om mensen voor 

specifieke functies te selecteren. DCPL kan zich 

prima richten op algemene vereisten zoals 

fysieke belastbaarheid, medische geschiktheid, 

basis psychologische kenmerken, potentieel in 

leiding geven. De vernieuwde ACI richt zich op de 

toegevoegde waarde van de OPCO-gerelateerde 

elementen in dit paarse aanstellingstraject.

De aspirant officier bouwt zich tijdens het 

aanstellingstraject een beeld op van de 

organisatie, tegelijkertijd bouwt de organisatie 

een beeld op van de kandidaat. Tijdens zo’n 

aanstellingstraject leert men eigenlijk elkaar van 

twee kanten kennen. De kandidaat komt zo steeds 

verder in het systeem en krijgt zo regelmatig 

contact met de organisatie waarop hij of zij zich 

beter kan verdiepen. En men krijgt de kans zich 

steeds beter af te vragen: ‘wat wil ik, wat kan ik en 

wat kan ik brengen?’ Zo’n kennismakingsperiode 

helpt de kandidaat om een beter beeld te vormen 

van zichzelf en de organisatie en de specifieke 

vereisten als officier. 

De plaats van het proces met de oude AAC is 

gelijk met de nieuwe ACI, maar de inhoud van de 

gesprekken is anders. Deze is afhankelijk van de 

kandidaat die aan tafel zit en de specifieke functie. 

De ACI kijkt dan ook naar het beroepsbeeld van de 

kandidaat, de geschiktheid en de opleidbaarheid 

van de kandidaat. En de ACI zal, wanneer er 

meer geschikte kandidaten dan beschikbare 

opleidingsplaatsen zijn, een vergelijkend beeld 

opstellen tussen de kandidaten.”

RSD

De kolonel vervolgt: “Neem bijvoorbeeld 

een Reservist Specifieke Deskundigheid, een 

RSD-er. Deze heeft van te voren nauw contact 

met het netwerk bij bijvoorbeeld 1CMICo. Daar 

wordt gekeken naar de specifieke kennis en 

vaardigheden die de reservist meeneemt naar het 

netwerk. Daar wordt de kandidaat immers voor 

aangenomen. Dit gebeurt trouwens niet alleen 

bij reservisten, maar ook bij sommige functies 

“EEN MOOIE HERINNERING 
MAAK JE MET ELKAAR”

TEKST: MAJOOR AARNOUT MIJLING  FOTO’S:  MINISTERIE VAN DEFENSIE/KMA EN MAJ AARNOUT MIJLING
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voor voltijd-officieren. Bijvoorbeeld voor Human 

Terrain Analisten, Militair Juristen en medische 

specialisten. Na deze gesprekken komen alle 

kandidaten in het aanstellingstraject eerst voorbij 

de ACI. Daarna volgen de medische keuring en het 

veiligheidsonderzoek.”

Pre-boarding

“In de aanloop naar de aanstelling van een officier 

is dit een belangrijk moment in de pre-boarding. 

Dus daarmee wordt ook het gevoel gegeven dat 

de organisatie jou er graag bij wil hebben. Daarom 

is de ACI ook vroeg in het aanstellingstraject 

gepland. Het is een moment waar de kandidaat 

nog lang positief op terug kan kijken. ” Keuring en 

selectie wordt daar niet dunnetjes overgedaan. 

Het psychologisch onderzoek of je geschikt of 

ongeschikt bent staat daar niet ter discussie.

Het ACI spreekt met honderden kandidaat-

officieren per jaar. De ACI is niet op zoek naar een 

bepaalde eenheidsworst en niet op zoek naar 

prototypes, maar is juist op zoek naar het unieke 

wat iemand meeneemt als mens en meeneemt 

voor de functie. Daarom is het belangrijk dat 

kandidaten zichzelf laten zien. En zich niet 

voorbereiden op de persoon die zij denken dat 

de ACI wil zien. Dan krijg je rare gekunstelde 

gesprekken die niet prettig zijn: dat zijn ook hele 

lastige gesprekken. Kortom, wees jezelf. Daar 

willen we mee kennis maken.” 

Hoe voorbereiden?

“Voorbereiden is wel noodzakelijk, maar dan 

dat de kandidaat een goed beeld vormt van de 

organisatie en van zichzelf. Want het is voor de 

ACI heel belangrijk om te kijken of de kandidaat 

een bewuste keuze heeft gemaakt om zo’n 

belangrijke stap te maken. Je wordt namelijk wel 

militair, een officier, een vakman in een specifiek 

gebied. De kandidaat binnen en buiten defensie 

moet zich daarvan heel bewust zijn. Er wordt dan 

ook vooral gekeken naar of de kandidaat zich een 

goed beeld heeft van de organisatie, zijn plek in 

de organisatie ziet en welke toegevoegde waarde 

hij of zij daar gaat hebben. Dat beeld geeft de ACI 

de indicatie of de persoon een goede keuze heeft 

gemaakt. De tip is dus, maak van te voren een 

goed beeld van de organisatie. Want defensie is 

namelijk geen ProRail of andersoortige publieke 

of commerciële organisatie, we zijn een bijzondere 

organisatie waarbij een persoon een bijzondere 

taakuitoefening heeft. En een uniform opent 

deuren die anders gesloten blijven. Dat komt 

omdat de ander een perceptie heeft van iemand 

TIPS

Bereid je goed voor: 

weet je waar je aan 

begint, ben je bewust 

van de keuze die je hebt 

gemaakt. Heb het beeld 

scherp wie je bent, wat 

jou uniek maakt en 

wat de werkelijkheid is. 

Bereid je voor op een 

goed en prettig gesprek. 

Wees jezelf.

‘Het gesprek met de ACI is een mooi
moment in het aanstellingstraject. Een moment
waar je nog lang positief op terug kan kijken’
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ACI zoekt leden voor de commissie

De ACI zorgt ervoor dat de commissie 

elke keer op maat is samengesteld. Met 

diversiteit in leeftijd, rang, ervaring, 

achtergrond, et cetera. Dat kan alleen maar 

als er voldoende ad-hoc leden beschikbaar 

zijn. De ACI zoekt dan ook nadrukkelijk naar 

leden die in een commissie willen gaan 

zitten. Dus ook hier zijn mensen nodig die 

het leuk vinden om in gesprek te gaan met 

toekomstige collega’s. De ACI is nu druk 

bezig met deze nieuwe opzet. Dit zal op een 

inclusieve basis zijn: geen gesloten clubje 

van ons-kent-ons, maar zo transparant 

mogelijk.

Iedereen die zich hiertoe geroepen voelt en 

ervaring hiermee heeft is welkom om mee 

te kijken en een zittingsdag mee te lopen. 

Bij een ‘klik’ worden de mensen opgeleid 

met gesprekstraining en opgeroepen bij 

specifieke onderwerpen opgeroepen. 

Bij interesse? Neem dan contact op met de 

voorzitter adviescommissie instroom KL, 

kolonel D.J. Broks: dj.broks@mindef.nl

in uniform. De praktijk is dat iemand in uniform 

als officier anders wordt aangesproken. Niet 

alleen om je kennis op een vakgebied, maar ook 

als officier. Er wordt een ander gedrag verwacht 

en een officier krijgt andere vragen. Als officier 

ben je het visitekaartje van Defensie. Je bent het 

meest zichtbare deel van overheidshandelen 

en daarmee dus ook aanspreekbaar. En je 

voelt je aanspreekbaar. Je staat daar als 

overheidsvertegenwoordiger. Er wordt dus 

gewoonweg meer aan je gevraagd en dus ook 

verwacht. Wees je er van bewust.”

Zelfreflectie en zelflerend vermogen 

ACI vindt zelfinzicht erg belangrijk voor officieren. 

Tijdens het gesprek van een uur wordt gekeken 

of kandidaten door input en reacties zelfinzicht 

hebben en dit kunnen reflecteren op hun eigen 

gedrag en of ze het vermogen hebben om een 

onderwerp vanuit een ander gezichtspunt te 

kunnen bekijken. Maar ook of een kandidaat 

buiten het vakgebied als bijvoorbeeld 

specialist waterhuishouding of intensive care 

verpleegkundige durft te treden. Er wordt dan 

ook gekeken of de kandidaat de moed heeft 

om ook naar mensen en hogere officieren toe 

te gaan om te gaan sparren over allerlei soorten 

onderwerpen.”  

Beroeps of reserve maakt geen verschil

Tot slot kolonel Broks: “Voor de ACI is er echt 

géén verschil tussen een beroepsofficier of een 

reserveofficier. Ze doen namelijk schouder-aan-

schouder hetzelfde werk. Hun arbeidscontract 

of aanstellingsvorm wat daaronder is echt 

irrelevant in de daadwerkelijk uitvoering van hun 

werkzaamheden. Het zou daarom ook raar zijn 

als in het aanstellingstraject er grote verschillen 

ontstaan. Wel wordt onderkent dat alle kandidaten 

solliciteren voor specifieke functies en daarmee 

specifieke kwaliteiten meenemen. De ACI vindt 

het dan ook erg belangrijk dat het gesprek kan 

inspelen op de gesprekspartner. De gesprekken 

zijn écht anders voor een officier der infanterie als 

voor een officier P&O. En dat geldt natuurlijk ook 

voor kandidaten NATRES, NATOPS en Specifiek 

Deskundigheid. De ACI spiegelt daarvoor de 

kwaliteiten van de kandidaten. De ACI kijkt 

breder dan alleen man of vrouw, leeftijd, ook naar 

bijvoorbeeld levenservaring, (militaire) achtergrond 

en de functiegebieden waar ze vandaan komen. 

Hoe dan ook: het gesprek met de ACI is een mooi 

moment in het aanstellingstraject. Een moment 

waar je nog lang positief op terug kan kijken.”
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Onlangs is de Alert State ALPHA uitgeroepen. Daarmee zijn de daartoe behorende 
Aanvullende Beveiligingsmaatregelen (ABM) bij defensie afgekondigd waarmee 

een (verhoogde) dreiging wordt onderkend. Daarmee zijn de reguliere bewakings- 
en beveiligingsmaatregelen aangescherpt. Ook de Alert State BRAVO ligt nu 

op de loer. Voor November Romeo aanleiding om te spreken met OG CLAS, de 
beveiligingsfunctionaris van CLAS en tips te vragen voor de reservist.

SECURITY CLAS: 
VEILIGHEID IS VAN ONS ALLEMAAL ALERT STATU

S
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: WAT MOET 

JE ALS RESERVIST DOEN EN VOORAL LATEN?
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Wat betekent deze Alert State  

ALPHA voor de reservist?

Elnt Siegmund van OG CLAS: “Van uitgaande 

dat de reservist niet elke dag op een kazerne 

aanwezig is, is het belangrijk te weten wat bij 

ons nu de ‘tips and tools’ zijn rondom de nieuwe 

veiligheidsvoorschriften. Kortom, wat moet je 

doen en vooral laten?

We werken op dit moment in de Alert State 

ALPHA en dat betekent dat we te maken 

hebben met een aantal beperkingen. We zijn 

nu extra waakzaamheid op verdwaalde tassen, 

losliggende mobiele telefoons op bureaus en 

rondslingerende notities met daarop mogelijke 

contactpersonen genoteerd. Mocht je dit zien 

en tegenkomen? Dit alles kan je melden bij de 

beveiligingsfunctionarissen van uw eenheid of 

kazerne. Zij zijn nu 24/7 bereikbaar.“

Eenheden 

“Alle eenheden moeten alle orders aangaande 

personeel en materieel goed op orde hebben. Dus 

ook de commandant moet nu goed weten welke 

personen er rondlopen binnen de eenheid, dus 

ook van de reservist. Op het moment dat er iets 

gebeurt moet de commandant dit weten en zich 

van bewust zijn wie er aanwezig is, ook met de 

flexibele reservisten opkomsten.”

Werkplek

“Op de Kromhoutkazerne is er een open 

werkruimte waar iedereen al bewust is van 

het opbergen van informatie. Op een kazerne 

met kantoorruimtes, sluit de deuren achter je 

en zorg er altijd voor dat je systeem, je Mulan, 

gelockt is als je even van je bureau afgaat. Werk 

je in gerubriceerde ruimtes of met systemen, 

weet dan wie er in deze ruimtes aanwezig 

mogen zijn: ‘Nice to Know, need to Know’. Dat 

principe wordt nu wel eens met handen en 

voeten getreden.”

Van Alert State ALPHA naar Alert State BRAVO

“Op het moment dat we naar State BRAVO 

gaan zullen de beperkende maatregelen niet 

gepubliceerd worden. Begrijpelijk, omdat 

anders de buitenwereld ook weet wat deze 

maatregelen zijn. Uw beveiligingsfunctionaris 

kan 24/7 precies vertellen wat deze zijn. Voor 

uw eigen veiligheid: alles wat schadelijk kan zijn 

voor uw omgeving moet worden teruggebracht 

naar een zo laag mogelijk niveau. Als laatste: wij 

zijn gewend om vanuit huis in militair tenue te 

reizen, dat is dan absoluut verboden. Niet meer 

herkenbaar als militair reizen, maar als burger. 

Ga dan dus ook niet reizen met een militaire 

rugzak, met een eenheidsticker en naamlint. 

Een militair is dan op afstand ook te herkennen 

aan zijn uiterlijk en houding, waardoor het erg 

gemakkelijk is om contact te maken. Hiermee 

voorkomt u dat uw familie, vrienden, collega’s 

en omgeving gevaar kunnen lopen door het 

toedoen van derden. Er zijn helaas ook droevige 

voorbeelden uit het verleden te noemen. Spreek 

elkaar daar op aan.”

Extra tips voor de reservist 

Wat zijn de tips die je de lezer wil meegeven? 

Elnt Siegmund vervolgt: “Wees alert op mensen 

die je dagelijks ziet in het OV, in de koffieruimte 

van je bedrijf, wees alert op hetgeen je zegt en 

waarover de ander vragen gaat stellen. Wees 

TEKST EN FOTO: MAJOOR AARNOUT MIJLING

“VEILIGHEID: SPREEK 
ELKAAR DAAR OP AAN”
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alert op ‘uithoren’; het klinkt heel stom, maar 

voor de ander kan het heel makkelijk zijn om 

‘groene’ informatie uit je los te peuteren omdat 

je als reservist ook ‘groene dingen’ doet. De 

tips: blijf zo dicht mogelijk bij de waarheid 

van wat je in het dagelijks civiele leven doet, 

wat je vakgebied is, maar voorkom dat je daar 

een ‘defensiesausje’ overheen gooit. Hou het 

gesprek algemeen. Jouw vangrails: praat niet 

over operatiën, missies, dienstreizen, materieel, 

personeel en activiteiten binnen de krijgsmacht, 

dan zit je altijd safe. Hou je zo dicht mogelijk bij 

de waarheid en begeef je alleen op hoofdlijnen. 

En als men specifiek gaat doorvragen: tsja, …

dán moet je écht opletten. Telefoonnummers 

in deze tijd snel uitwisselen,… niet doen is het 

devies. 

Ben je actief op sociale media en heb je een 

link met defensie daarop staan, dan ben je snel 

traceerbaar wie je bent, wat je bent en wat je 

doet. Wees je daar ook bewust van. Lock zo veel 

mogelijk dan je sociale media en ga niet in op 

iedere contactuitnodiging in. Check altijd wie er 

een vriend met je wil worden.”

Veiligheid is van ons allemaal

Elnt Siegmund en zijn team wil graag reservisten 

verder helpen bij vragen. Ze zijn al erg blij als 

ze iedereen rondom dit belangrijk thema een 

‘Oh ja security-erlebnis’ kunnen geven. De 

Elnt: “Waarom wij zoveel moeite doen om 

iedereen security-bewuster te maken? Gewoon, 

veiligheid is van ons allemaal. Want het gaat ons 

er om dat we allemaal zo veilig mogelijk kunnen 

reizen, werken en dat iedereen zo zijn eigen 

thuisfront kan beschermen. Want door zo’n ‘Oh 

ja security-erlebnis‘ bescherm je zelf al wat je 

dierbaar is: je thuis en je collega’s. Kleine moeite 

toch?”

Meer info? 

Stuur dan een e-mail naar 

OG.CLAS.Beveiligingsfunctionaris@mindef.nl

Securitybijeenkomsten
Geregeld worden er op de Kromhoutkazerne 

Security voorlichtingsochtenden en –middagen 

georganiseerd. Daar bent u ook als reservist van 

harte welkom! Op verzoek kan het team van OG 

CLAS ook naar uw eenheid toekomen.De data en 

tijdstippen op de Kromhoutkazerne:

02-11-2022

30-11-2022

Ochtendsessie van 10.30-11.30

Middagsessie van 13.00-14.00

Opgeven via OG.CLAS.Beveiligingsfunctionaris@mindef.nl
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Tips: 

1.  Vragen over nieuwe veiligheidsvoorschriften? 

Ga naar uw beveiligingsfunctionarissen van uw 

eenheid of kazerne.

2.  Intranet

  Als je op intranet bent, klik dan ‘ns op de link 

van veiligheid en daar kan je alles terugvinden 

over phising-mails, de ‘do and don’ts‘. Op die 

pagina staat alles. Mocht je meer willen weten, 

ga dan naar de beveiligingsfunctionaris. https://

intranet /PORTAAL - Startpagina Veiligheid & 

Arbo (mindef.nl) kolom “Melding maken”.

3.  Of bezoek een Security voorlichtingsochtend 

of –middag op de Kromhoutkazerne. 

Je kan gewoon aansluiten. Meer info: 

Introductiepagina - Staf CLAS - Trainingen 2022 

(MBV / FIT / Veiligheidsbriefing) (mindef.nl) 

4.  Voor algemene vragen kunt u ook een e-mail 

sturen naar bf.og.staf.clas@mindef.nl

Aanrader tbv veilig thuiswerken met en op 

Mulan: https://inkoop.mindef.nl/Documenten%20

Corona/Thuiswerken.pdf#search=veilig%20thuiswerken 

De Alert States zijn:

Alert State ALPHA: Er is sprake van een 

mogelijke dreiging gericht tegen Nederlands 

of NAVO-objecten, -materieel en/of 

-personeel waarbij de omvang en aard van 

de dreiging onbekend is. 

Alert State BRAVO: Er is sprake van 

een toegenomen en nader omschreven 

dreigingsvorm en –omvang.

Ook de C en D States zijn terug te vinden op 

https://intranet.mindef.nl/portaal_2021/alertstates.aspx
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Abonneren op 
November Romeo? 

Abonneren op November Romeo? 
Dat kunt u zelf snel regelen via 
inschrijven.reservistenlandmacht.nl

http://inschrijven.reservistenlandmacht.nl


X

De plaatsvervangend commandant Landstrijdkrachten (PC-LAS), generaal-majoor 
Rob Jeulink sprak op een druk bezochte bijeenkomst in maart over de inzet van 

Reservisten bij de Eenheid, als onderdeel van de eenheid. 

PC-LAS: “MET ELKAAR DE 
CAPACITEIT LEVEREN DIE WE 

MOETEN LEVEREN”
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De plaatsvervangend commandant 

Landstrijdkrachten (PC-LAS), generaal-majoor Rob 

Jeulink sprak op een druk bezochte bijeenkomst 

in maart over de inzet van Reservisten bij de 

Eenheid, als onderdeel van de eenheid. PC-LAS: 

“Reservisten bij de Eenheid zijn belangrijk voor 

ons. Zij vullen de bestaande organisatie verder 

aan. Zo kunnen we, met elkaar, de capaciteit 

als beroeps en reservist leveren die we moeten 

leveren en die aansluit bij de opdracht van 

morgen. Want de reservist brengt iets bij de 

eenheden; hij of zij brengt civiele competenties 

met zich mee. Juist op het moment dat we het 

nodig hebben.”

“Gebeurt dat automatisch? Nee. Want de 

reservisten moeten zich bij de eenheden ook thuis 

voelen, een plek hebben. De brigadecommandant 

heeft daar nu zelf de budgetten voor. Ik heb er 

dan ook alle vertrouwen in dat het concept van 

de Reservist bij de Eenheid prima gaat aansluiten 

bij de gereedstellingsopdracht van de betreffende 

eenheid.”

Reservisten snoeihard nodig

“Wij weten zeker dat wij naar een organisatie 

groeien -zeker gezien de defensienota 

ontwikkelingen- waarin we een paar dingen 

kunnen vaststellen: naast de financiën en de 

ontwikkeling van het HR-domein is de reservisten-

component een belangrijke bijdrage omdat dat 

gewoonweg snoeihard nodig is. We hebben een 

beroepskern nodig en we gaan werken met een 

2e  schil die gaat ondersteunen. Tevens komen 

er een 3e schil met reservisten en 4e schil waarin 

bedrijven participeren die mensen en kennis van 

buiten brengen, de zogenaamde ‘Adaptieve schil’. 

Het kan gewoon niet anders; het is een onderdeel 

zoals we nu zijn. Het is een externe expertise 

die we op sommige momenten nodig hebben 

en moeten kunnen genereren. We gaan dat niet 

fixen in het model dat wij de afgelopen 20-30 jaar 

hebben gehad. Het wordt anders en zo zullen we 

het ook moeten gaan doen. En om reservisten, 

als schaalbare capaciteit sneller een integraal 

onderdeel te maken van het personeelsbestand, 

zal ook de rechtspositie van de reservist tegen 

het licht worden gehouden. Hiermee worden 

de wederzijdse rechten en plichten naar elkaar 

toe duidelijker. Daar wordt nu aan gewerkt en 

het is goed om te zien dat dit ook in het recente 

arbeidsvoorwaardenakkoord aan de orde is 

gesteld.”

Ook aandacht voor de reservist voor het 

leveren van gevechtskracht

“Kort en goed: we zullen een aantal zaken moeten 

doorbreken en niet moeten doen zoals we 

afgelopen jaren met z’n allen gedaan hebben. Mijn 

advies aan de organisatie: het is nú de kans om 

deze ontwikkeling op- en door te pakken. Probeer 

de projecten met de reservisten niet direct te groot 

te maken, maar probeer het nu klein en behapbaar 

te houden om daarna te kunnen groeien.”

TEKST: MAJOOR AARNOUT MIJLING

“RESERVISTEN DRAGEN BIJ IN DE 
OPDRACHT VAN DE LANDMACHT

VAN VANDAAG EN MORGEN.”
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Ruud Moeskops, projectleider Reservist bij 

de Eenheid: “Het is een feit dat reservisten 

structureel en geïntegreerd deel uit gaan 

maken van operationele eenheden. De 

manier waarop dit gebeurt komt op 

twee manieren tot stand: Top Down en 

Bottom Up. De Top Down benadering gaat 

over  schaalbare eenheden en betreffen 

initiatieven welke vanuit staf CLAS 

worden genomen. Met bijeenkomsten 

als deze willen we juist de Bottom Up 

benadering aanjagen; Brigades krijgen 

reservistenbudget waarin ze ondernemend 

mogen zijn voor het gebruik. Reservisten 

kunnen bijdragen om de centrale vragen 

tot structurele bijdragen te maken en 

daarmee antwoorden te geven op de 

vragen van commandanten: ‘Op welke 

taken hebben we hoofdpijn? En, op welke 

taken liggen er kansen?’” 

Moeskops vervolgt: “Hierbij is ‘standaard 

maatwerk’ een sleutelbegrip. We zijn 

gewoon legergroen stapelbaar te plannen. 

Door onderscheid te maken naar risico 

bij inzet, gereedstelling en ‘notice to 

move’ kunnen reservisten participeren 

over de gehele linie. Van ondersteuning 

bedrijfsvoering  tot instructie en tot 

daadwerkelijke inzet. Daarbij moet wel 

gesteld worden dat elk nieuw initiatief 

een investering vraagt voordat deze zich 

laat uitbetalen. Maar niet wegen is in mijn 

ogen geen optie.”

Ruud Moeskops, projectleider Reservist bij
de Eenheid: “reservisten gaan een structureel en 
geïntegreerd deel uit gaan maken van operationele 
eenheden” (eigen foto)
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PC-LAS bedankt projectleider Lkol Rob 
Moerman voor zijn inzet (foto: Maj Hilde Brils)

Stokje overgedragen

Programmamanager Doorontwikkeling  

Reservisten CLAS,  Lkol Rob Moerman 

werd door plaatsvervangend commandant 

Landstrijdkrachten (PC-LAS), generaal-

majoor Rob Jeulink, bedankt voor zijn inzet 

voor op dit terrein. 

Moerman heeft tijdens deze bijeenkomst 

het stokje overgedragen aan Lkol Martin 

Boubin. Boubin is vanuit strategie- en 

plannen vertegenwoordiger in het 

reservistendomein verantwoordelijk 

voor doorontwikkeling van de CLAS 

reservistencomponent. In het volgende 

nummer van November Romeo volgt een 

interview met Lkol Martin Boubin over deze 

voortgang en de Defensienota.

Adaptieve inzet bij 101 Geniebataljon

Een mooi voorbeeld waarbij de 

Reservist bij de Eenheid en Adaptiviteit 

samenkomen is bij 101 Geniebataljon. De 

adviesgroep van 101 Geniebataljon stelt 

dan ook in een bericht op Linkedin dat 

technische mensen in zowel de civiele 

maatschappij als bij Defensie schaars 

zijn. Zonder samenwerkingen kan 101 

Geniebataljon zijn opgelegde taken 

in de toekomst niet meer vervullen. 

Daarom houdt deze adviesgroep zich 

daarom vooral bezig met de schaalbare 

krijgsmacht. Speerpunten: adaptiviteit, 

het gemakkelijker maken voor reservisten 

om mee te gaan op oefeningen of 

daadwerkelijke inzet, beleid maken op 

het gebied van inbedding en continuïteit. 

De adviesgroep creëert samen met CLAS 

een omgeving waarin er draagvlak is voor 

adaptieve inzet.

Lees het hele artikel 
https://magazines.defensie.nl/
landmacht/2022/05/07_parttime-
civiele-expertise
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Cognitieve kennis toepassen staat in de NAVO-manoeuvres centraal. Op directe of 
indirecte manier is het doel om de wil van de vijand te ontnemen om te vechten. Juist 

in die indirecte manier ligt daar voor een operationele commandant een schat aan 
creatieve mogelijkheden om met C&E,  Communication & Engagement, dat doel te 

bereiken. En dàt creatieve kunnen onze RSD-ers toevoegen. C&E krijgt een nadrukkelijke 
rol in de eenheid waar nu veel RSD-ers deel van uitmaken. De toekomstige naam van 

1CMICo zal na de reorganisatie vermoedelijk C&E Command zijn. De commandant 
1CMICo Lkol Jorn Segers deelt deze ambities met November Romeo. 

1CMICO, HET POSITIEVE EFFECT 
VAN SAMENWERKING TUSSEN 

BEROEPS EN RESERVISTEN

1CM
ICO

EEN INTERVIEW MET 
COMMANDANT 1CMICO LKOL JORN SEGERS
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Luitenant-Kolonel Segers: 1CMICo is de 

moedereenheid van het Korps Communication 

& Engagement (C&E) Prinses Ariane, maar 

daarnaast ook een vakgebied waar veel 

verschillende kennisgebieden en operationele 

capaciteiten onder vallen. Zo maakt Civiel-

Militaire Interactie (CIMIC) onderdeel uit van 

C&E. We durven voor de eenheid ambitie uit te 

spreken, groei is vereist gezien de dreigingen 

waar we mee te maken hebben in Nederland 

en in de NAVO.  In het vaste bestand zijn er nu 

twee inzetbare C&E modules beschikbaar. Ik 

hoop daar drie compagnieën van te maken.  

Daarnaast bouwen we een stevige analysepoot 

met diverse specialisten in het optreden in 

de cognitieve dimensie die op elk C2 niveau 

inzetbaar zijn.  

In het licht van de herpositionering zijn we nu 

met een studie bezig. We kijken hierbij hoe het 

vakmanschap en specifieke kunde van onze 

RSD-ers het beste de operationele capaciteit 

kan aanvullen en welke organisatievorm daar 

het beste bij past. (Verderop in dit nummer een 

interview met de projectleider RSD-studie Lkol 

Björn de Heer, red.).”

Van adviseurs naar operators

Luitenant-Kolonel Segers: “Als commandant 

1CMICo zie ik dat de RSD specialisten pur sang 

zijn omdat het civiele specialisten betreft en 

ze een breed netwerk hebben in de civiele 

samenleving. Zij snappen als RSD als geen 

ander binnen Defensie wat mensen denken en 

doen. En dat is precies wat we nodig hebben 

in Communication & Engagement bij 1CMICo. 

Voor de toekomst zal 1CMICo joint blijven: 

alle OPCO’s blijven daarin vertegenwoordigd. 

Daarmee blijven de drie landmacht brigades 

11, 13, 43, evenals de Marine Battle Staff, het 

KCT en 1GNC bedient. Dat zal onveranderd 

blijven. Als men de afgelopen jaren aan 

1CMICo dacht, dan werden we enkel gezien 

als aanvulling op de stafadviseurs en als 

TEKST: MAJOOR AARNOUT MIJLING    FOTO’S: 1CMICO

Luitenant-Kolonel Jorn Segers:  
“RSD zijn specialisten pur sang omdat ze een breed 
netwerk hebben in de civiele samenleving. Zij snappen 
als RSD als geen ander binnen Defensie wat mensen 
denken en doen.”
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specialisten bij de InfoOps-branche. Dat is nu 

gelukkig aan het omdraaien. We zien nu dat 

we ook daadwerkelijk gezien worden als C&E 

specialisten die operators leveren. Troepen 

op de grond die in staat zijn om, op tactisch 

niveau, effecten te bereiken in de cognitieve 

dimensie, ons domein. Daar zie ik zowel voor 

het Commando als voor de RSD-ers een groot 

verschil binnen het militaire optreden ten 

opzichte van hetgeen dat we hiervoor deden.”

Ontschotten

“De vastbestanders en de RSD-ers werken 

nu steeds meer samen. Super belangrijk! Ik 

noem dat ‘ontschotten’. Er waren door het 

dossier ‘herpositioneren’ langzaam schotten 

gegroeid. En dat is zonde, want we hebben 

elkaar verschrikkelijk hard nodig. Toen ik net als 

nieuwe commandant binnen was, hoorde ik dat 

twee RSD-collega’s hadden bijgedragen aan een 

studie op de Defensie Staf. Een aantal collega’s 

in Apeldoorn waren verbaasd: ‘want dat is toch 

ons werk?’ Daarop is er contact gezocht tussen 

deze groepen om in het vervolg meer samen te 

gaan werken om het in de toekomst nog beter te 

maken. Zo praat je over een ‘win-win situatie’. 

Dit zie je nu steeds meer gebeuren binnen het 

Commando. Collega’s weten elkaar makkelijker 

te vinden en daar worden ze dan ook blij van. “En 

als zij er blij van worden, dan ben ik dat ook!”

IIR-inzet

“Ik sta als ambassadeur van de RSD-ers uiterst 

positief tegenover de inzet van RSD-ers bij 

Individuele Inzet Reservisten (IIR) opdrachten. 

In het verleden heb ik in de organisatie veel 

met RSD-ers gewerkt. Het is de realiteit dat 

wij beroepsofficieren groot zijn geworden 

in onze organisatie, maar niet altijd de 

nieuwste noodzakelijke kennis en ervaring 

hebben van civiele vakgebieden. De inzet van 

RSD-ers met IIR contracten is tegenwoordig 

onlosmakelijk verbonden met onze professionele 

bedrijfsvoering en behoefte voor ondersteuning. 

We kunnen niet meer zonder de flexibele 

capaciteit.”

C&E specialist in de rol van operator
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Ikbenreservist.nl

Segers vervolgt: “Wat ik heel belangrijk vind bij 

IIR-inzet, is dat ik ze niet vanuit 1CMICo inzet, 

maar dat dit komt vanuit de behoeftestellers 

binnen de krijgsmacht. Want die vraag neemt fors 

toe. Ik word nog wel eens vanuit mijn netwerk 

gebeld met de vraag ‘doe ff een reservist die dit 

kan’, maar zo werkt het niet meer. Om zo snel 

mogelijk een reactie op de uitvraag te stimuleren 

kan ik kort zijn: zorg dan als behoefstesteller dat 

je de taak of klus in combinatie met de rol goed 

en aantrekkelijk omschrijft. Publiceer vacature 

dan op het juiste platform; ikbenreservist.

nl. Daarmee weet je zeker dat je een groot 

publiek bereikt en dat iedereen die geschikt en 

beschikbaar is zich kan melden. Het is namelijk 

niet meer ‘bel ff Jantje of Pietje’ of die iets kan 

doen, bovendien ook een weinig transparante 

manier van zaken doen. Als uitvrager moet je 

van te voren goed nadenken over welke kennis 

en ervaring je zoekt en wat je vervolgens van 

de kandidaat verwacht. Belangrijker nog, 

wat het eindresultaat moet zijn. Want iedere 

ZZP-er, veelal RSD-ers, doet niet anders in de 

‘buitenwereld’. Hoe helderder en attractiever de 

opdracht aan de voorkant omschreven is, hoe 

beter en sneller er positieve gereageerd wordt. 

Dat laatste moeten we als organisatie nog leren.”

Reservist in het C&E domein

“Nu tactische C&E-operators meer gaan 

professionaliseren en uitgerust worden om 

effectiever aan C&E operations te doen, zie 

ik daar zeker ook een rol voor de RSD-ers 

weggelegd. Je komt nu meer in een Human 

Environment-domein. In de operatie kom je 

namelijk elke vorm van PMESSI (NATO-doctrine, 

red.) tegen in elk scenario, op elk oppervlak 

en op elk terrein. Operationele tactische 

commandanten zullen steeds vaker de behoefte 

hebben om snel een passend C&E advies te 

krijgen en ook vragen om effectenbrengers. Maar 

ook op brigadestaven, toch twee klikken hoger, 

zullen we komende jaren een voortgang zien 

van de evolutie in militair denken. Vroeger trok 

de G5 een pijl, wees een vijand of terreindeel 

aan , maakte het terrein inzichtelijk en trok 

daar een manoeuvreplan op. Vervolgens keek 

hij achterom en zei tegen negen specialisten: 

‘hoe ga je mij helpen om dit plan uit te voeren?’ 

Dat gaat absoluut veranderen. In het nieuwe 

optreden gaan we al voor die eerste pijl een 

virtueel en cognitief landschap betrekken. Laat 

dàt nou precies de twee landschappen zijn waar 

veel van die kennis van de RSD-ers bij zit. Je 

zult als operationeel tactisch commandant veel 

eerder die analyse van deze domeinen moeten 

integreren in je plan, want je vecht in drie 

domeinen waarin een cognitief doel halen even 

belangrijk is als fysiek optreden. Daar zie ik echt 

een stevig rol voor onze RSD-ers weggelegd. 

Vanuit hun specifieke achtergronden, zo divers 

als het maar kan, een directe bijdrage te leveren.”

Meerdere succesverhalen

“Er zijn al zoveel succesverhalen van 

beroepscollega’s te noemen over goede inzetten 

waar beroeps zelfs verrast waren: ‘jeetje: als ik 

dit eerder had geweten, had ik je eerder gebeld’. 

Dit positieve effect van samenwerking tussen 

beroeps en reservisten manifesteert zich nu 

overal. Het is niet voor niks dat de HR-transitie 

zich nu extra inzet om deze twee groepen meer 

te laten integreren om daar het beste uit te halen. 

We gaan dat gewoon doen.“

Binden en boeien

“Ik had in de eerste week dat ik commandant 

was een bijzonder moment. Ik kwam op een 

oefening en trof zestien luitenants-RSD aan 

en werd nederig toen ik vernam welke plek 

ze in de civiele samenleving en bedrijfsleven 
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bekleden. Een partij kwaliteit dat mocht 

enige naam hebben. Blijkbaar boeit defensie 

deze jonge mensen en hoe houden we ze 

geboeid? Enerzijds door een aantrekkelijk 

oefenprogramma, de netwerken doen dat 

fantastisch en houden daarbij hun eigen oefen-

momenten. Daar gaan we als commando ook 

meer een rol spelen. Ons jaarlijks vlaggenschip 

‘Common Ground’ was voorheen een oefening 

voor alleen de tactische teams. Dit jaar gaan 

we een commando brede oefening houden 

waar zowel het kenniscentrum, Cultural Affairs 

(CAI) en alle netwerken bij betrokken zijn. 

Ook de mobiele rechtbank, onderdeel van die 

netwerken, wordt in het script meegenomen. 

Dat gaat gewoon lukken. Anderzijds vind ik 

het mooi dat we op zo’n oefenterrein elkaar 

gaan zien. Ik begreep dat zo’n commando 

brede oefening vroeger ‘Borculo’ heette. Dat 

gezamenlijke gevoel dus.” 

Naar buiten treden

“Vanaf het begin het ik gelijk ingestoken dat 

we oefenen met brigades, KCT en MBS (Marine 

Battle Staff). Want als we alleen in Apeldoorn 

blijven en aan elkaar vertellen hoe goed we 

het weten en doen, dan gaan we ons doel niet 

halen. Maar juist door te oefenen met brigades 

daar worden we beter van. We leren zelf waar 

de operationele commandant behoefte aan 

heeft en welk effect de specialist kan leveren. 

Maar we ondervinden ook hoe de tactische 

commandant het beste ondersteund wordt. 

Deze ervaringen zijn nodig om de oefeningen 

en de scenario’s beter te maken. Dat gaat niet 

vanzelf, dat is een groeipad. Maar geloof me, 

we zijn zeker op het goede pad!” 

Commandant 1CMICo, Lkol Jorn Segers: ‘In 

mijn vorige functie werkte ik bij 1GNC in 

Munster (Dld) als military assistant van de 

Commandant, vaak midden in het civiele 

domein. Ik was toen al diep onder de indruk 

van de RSD-ers die bij onze oefeningen 

kwamen en hoe die zich razendsnel inlazen, 

heel snel een plek wisten te vinden en te 

verwerven tussen de stafsecties en heel snel 

met to-the-point adviezen kwamen: ‘dit 

moet je doen, want dan gebeurt er dat en dit 

is wat je wil’. Daar kunnen we wat van leren 

als beroeps.’

"Samen is alles leuker en wordt alles beter"

Meer informatie over 1CMICo: 

secretariaat.1CMICo@mindef.nl
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In het licht van de plaatsing van reservisten gebeurt er nu veel op het vlak van 
RSD: de Reservist Specifieke  Deskundigheid. November Romeo sprak hierover 

met de projectleider Herpositionering RSD 1CMICo Lkol Björn de Heer.

RSD’ERS MAKEN DEEL UIT VAN 
DE MANOEUVRE OORLOG 

VAN DE 21e EEUW

1CM
ICO

HERPOSITIONERING RSD BIJ 1CMICO:

Lkol Björn de Heer, projectleider 
Herpositionering RSD bij 1CMICo
Foto: Lkol Cees van Doorn 
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Om met de deur in huis te vallen. 

Wat is een RSD oud en nieuw?

Voor de Lkol De Heer is er tussen een RSD oud 

en nieuw niet zoveel verschil, hooguit in de 

naamgeving: “De NAVO-term was Functional 

Specialist, maar het is iemand met een 

hoogwaardige specialistische -en relevante- 

kennis vanuit zijn civiele carrière. Díe kennis hoeft 

binnen Defensie niet 24/7 beschikbaar te zijn, want 

dan zouden het gewoon beroepsfuncties zijn.”

Waar zit het belang van deze  kennis 

voor Defensie?

“Het belang is om kennis en kunde te matchen op 

onze operationele taak: de manoeuvre oorlog van 

de 21e eeuw. Dus hoe passen we specialistische 

kennis op een bepaald moment zodanig toe zodat 

we beter zijn dan de tegenstander. We willen 

winnen door mede gebruikt te maken van deze 

kennis. En wel op elk niveau in de organisatie. 

Een RSD’er kan een prima tactische bijdrage 

leveren, maar ook een bijdrage op strategische of 

operationele niveau. Dat maakt niet uit. Het gaat 

om het kundig toepassen en incorporeren van 

kennis en kunde die we nodig hebben als ‘t moet.”

Wat houdt de  herpositionering  

RSD bij 1CMICo in?

In de afgelopen jaren is het vakgebied 

Communication & Engagement (C&E) ontstaan 

waarbij de RSD’ers van 1CMICo wat meer 

op afstand zijn komen te staan. Met deze 

reorganisatie brengen we de specialistische 

flexibele capaciteit weer terug bij het primaire 

proces van 1CMICo. Voor RSD’ers die niet of 

minder goed in het C&E-werkveld passen zoeken 

we een passende eenheid waar deze specialisten 

beter tot hun recht komen. Daarmee brengen we 

de specialistische flexibele capaciteit ook dichter 

bij het primaire proces van CLAS. Denk aan de 

Mobiele Rechtbank die binnen Staf CLAS past of 

de Boven Regionale LSO-groep (BRLSO) die goed 

past binnen het Territoriaal Operatie Centrum 

(TOC). Ook met de NLDA zijn vergevorderde 

gesprekken om de tolken onder te brengen. 

Zij worden per slot van rekening ingezet door 

het Talencentrum Defensie (TCD). Let wel, mijn 

opdracht is niet om kennis of arbeidsplaatsen 

weg te reorganiseren. Integendeel, het draait om 

behoud, maar wel met een betere match binnen 

de organisatie.”

TEKST: MAJOOR AARNOUT MIJLING

Maj b.d. Ruud Veen is sinds 21 juni projectleider 
Herpositionering RSD 1CMICo
Foto: Lkol Cees van Doorn
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Hij vervolgt: “Deze reorganisatie valt binnen 

de grotere beweging van het programma 

Doorontwikkeling Reservisten van Staf CLAS. Stip 

op de horizon is dat elke eenheid een flexibele schil 

krijgt en daarmee èen soort van’ hybride, schaalbaar 

en dus meer agile wordt. De actualiteit van de 

oorlog in Oekraïne toont eens te meer aan we nu 

écht operationele C&E-capaciteit nodig hebben en 

dat gaat een belangrijke factor zijn in de manoeuvre 

capaciteit van de toekomst.”

Optreden in de toekomst: system-of-systems

De Heer roept commandanten op goed na te 

denken over het optreden in de toekomst: “Denk als 

commandant na over de manoeuvre oorlogsvoering 

in de 21e eeuw voor uw type eenheid, voor uw 

bouwsteen in de totale gevechtskracht in het kader 

van system-of-systems benadering van het CLAS. En 

denk zeker na over de vraag hoe u er operationeel 

beter van wordt door de beschikbare specialistische 

kennis te benutten. Dat ken nét die extra ‘Edge’ 

creëren. Of beter gezegd: om met uw eenheid nét 

wat meer effectievere en nauwkeurige slagkracht te 

genereren kan juist die RSD’er het verschil maken.”

Team is meer dan wat op het veld staat

De Heer: “Voor een conceptueel beeld van de RSD 

grijp ik vaak terug op de sport. Teams hebben 

voldoende reservespelers om  altijd het vereiste 

aantal in het veld te kunnen brengen. Je hebt dat 

hele team dus nodig voor het gewenste resultaat. 

Dat werkt alleen als je samen traint, samen een 

team bent en samen speelt. De trainer bepaalt 

de opstelling maar zorgt ervoor dat topspelers 

voorhanden zijn voor elk type tegenstander. De RSD 

maakt deel uit van die selectie en ìs er dus van’ 

zodra hij/zij aan de bal moet.”

Wat is de stand van zaken?

“We zijn volop bezig RSD’ers naar die plek te brengen 

waar we het met de stuurgroep, opdrachtgever 

en directe commandant eens zijn over dat dat de 

beste plek is. Dat is nog niet voor iedereen duidelijk. 

Dat vraagt geduld, maar we zien dat ook C-1CMICo 

nu stappen zet om duidelijkheid te geven over de 

behoeftestelling in zijn Operationeel Concept. Dat is 

goed nieuws.  

Vragen over het optreden C&E er in de toekomst uit 

gaat zien: Lkol Jorn Segers  (zie ander artikel in dit blad).

Vragen over de stand van zaken reservistenstudie 

herpositionering RSD bij 1CMICo: Maj b.d. Ruud 

Veen, HerpositioneringRSD1CMICo@mindef.nl 

Of kijk in de Mulan omgeving op deze 

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

SWR015050/Informatie

Heef u persoonlijke vragen: via commandantenlijn. 

Wanneer word je een RSD?

“Ik denk dat je een RSD wordt als je de 

overtuiging hebt en de wil en wens hebt om 

met jouw specialistische kennis díe bijdrage 

te willen leveren in samenspel met Defensie 

en er van overtuigd bent dat die match 

goed is. Dus ook met elkaar bespreekt hoe 

je die inbreng vertaalt naar de operationele 

taak. Want dat is de kant van Defensie met 

militaire taken en doelen, en als RSD kan je 

die specialistische kennis inbrengen zodat de 

kans vergroot op winnen.”

Ruud Veen nieuwe projectleider 

Herpositionering RSD 1CMICo

Op 1 juni  is maj b.d. Ruud Veen aangetreden 

als projectleider Herpositionering RSD 

1CMICo. Ruud volgt lkol Björn de Heer op die 

op 20 juni het stokje heeft overgedragen.
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Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), F.V. van Sprang, Luitenant-generaal 
der Mariniers, heeft zijn jaarrapportage 2021 gepubliceerd.

DE IGK OVER INZET
 RESERVISTEN IN 2021

IG
K

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, F.V. van Sprang, 
Luitenant-generaal der Mariniers: “Reservisten maken 
onderdeel uit van de basiscapaciteit en de operationele 
gereedheid van Defensie.”
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De IGK ziet goede ontwikkelingen op het 

gebied van reservisten: “In 2021 zijn reservisten 

breed ingezet voor hun militaire taken, hun 

civiele expertise of tijdens rampenbestrijding. 

Het is goed te constateren dat zij steeds vaker 

volledig integreren in de grotere militaire- en 

civiel-militaire verbanden, zoals bij de inzet 

tijdens de wateroverlast in Limburg, corona 

support en de inzet ter bewaking van de 

vliegbasis in Erbil, Irak. Om deze inzetvormen 

te kunnen garanderen zijn de gesprekken 

met civiele werkgevers van reservisten 

omgezet in een aantal praktische pilots. De 

reservisten zijn in 2021 in toenemende mate 

ingezet als flexibele- en specifieke capaciteit. 

Hierin hebben zij een basis gevormd voor 

de Defensie taakstelling. Echter de huidige 

contract- en aanstellingsvormen, rechtspositie 

en voorzieningen voor reservisten zijn 

onvoldoende om dit te kunnen garanderen. 

Zonder vernieuwing hiervan gaan op korte 

termijn de veranderingen helaas stagneren.” 

Tips

Om stagnatie te voorkomen van deze 

reservisten ontwikkelingen deelt de IGK 

hiervoor een aantal tips aan de defensie 

organisatie: “Start een centraal programma om 

de prioriteiten rond reservisten te managen 

en centraal te voorzien van een plan voor 

de komende jaren. Breng tevens de lopende 

projecten in beeld en realiseer aansluiting op 

het nieuwe HR-model op basis van een brede 

afstemming intern Defensie.”

 

Werkbezoeken

De IGK legt vele werkbezoeken af waarin hij 

over het algemeen enthousiaste reservisten 

ontmoet die ook in 2021 op grote schaal zijn 

ingezet, zoals bij diverse bewakingsopdrachten 

voor militair materiaal dat door Nederland 

wordt getransporteerd, de noodhulp bij 

hoog water in Zuid-Nederland en tijdens de 

coronapandemie. Verder nam een NATRES 

eenheid deel aan de Capacity Building Mission 

TEKST: MAJOOR AARNOUT MIJLING   FOTO’S: MINISTERIE VAN DEFENSIE/IGK

De IGK bezocht ook een aantal civiele bedrijven 
waar reservisten werkzaam zijn.
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Iraq. In 2021 heeft de IGK ook een aantal civiele 

bedrijven bezocht waar reservisten werkzaam 

zijn. Naar zijn mening is er nog het nodige 

werk te verrichten om de reservist structureel 

onderdeel te maken van een Adaptieve

Krijgsmacht. 

De IGK constateert een 5 tal aandachtpunten:

Aanstellings- en contractvormen “Reservisten 

liepen in 2021 nog steeds het risico van een 

onverwachte contractbeëindiging door 

bijvoorbeeld tekort aan budget. Hierdoor 

stonden ze per direct op straat waarmee 

De IGK legt vele werkbezoeken af waarin hij over
het algemeen enthousiaste reservisten ontmoet
die ook in 2021 op grote schaal zijn ingezet.
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defensie zich niet toont als een goede 

werkgever. Het direct opnemen van reservisten 

in de personele exploitatie van een eenheid, 

zoals bij beroepsmilitairen het geval is, geeft 

inkomenszekerheid voor de reservisten. Binnen het 

CZSK is hiervoor in 2021 een eerste aanzet gedaan. 

De IGK geeft aan dat het goed te vernemen is dat 

Defensie deze zekerheid wil bieden door in het 

HR-model nieuwe aanstellings- en contractvormen 

in te voeren. Het is echter voorzien dat dit model 

pas in 2025 wordt ingevoerd.” Dat is naar de 

mening van de IGK te laat.

Rechtspositie

“De rechtspositie van militair beroepspersoneel 

en reservisten is niet in balans. Zo heeft de 

reservist geen gelijke rechten op militaire medische 

verzorging en in sommige gevallen ook niet op 

verlof. Daarnaast start de werkdag van de reservist 

zodra hij of zij van huis vertrekt terwijl die van 

de beroepscollega pas op de werkvloer start. 

De beroepsmilitair ontvangt een maandelijkse 

vergoeding voor woon- werkverkeer terwijl de 

reservist alle reizen naar en van de werklocatie 

kan declareren. Dat zorgt voor scheve gezichten 

over en weer. Verder zijn er historische regels voor 

reservisten die niet meer passen bij de huidige 

wijze van inzet. Deze leiden tot onbedoelde 

problemen rond de uitbetaling van gewerkte 

uren. Als voorbeeld noem ik de regel waarbij de 

maximale betaalde inzet per maand 165 uur is. 

Deze gaat voorbij aan de werkbare dagen per 

maand en opgedragen inzet van reservisten. 

Effectief betekent het dat meer dan 165 uur 

ingezette uren niet automatisch worden uitbetaald. 

Het administratief corrigeren leidt, naast de nodige 

frustraties, tot onjuiste registraties.”

Middelen

“Ook in 2021 is de gedateerdheid van de middelen 

zoals: voertuigen, verbindingsmiddelen, 

wapensystemen, nachtzicht apparatuur, 

waarmee de reservisten hun werk moeten doen, 

aan de orde gesteld. Wel worden reservisten 

beter meegenomen in de verstrekkingen 

van persoonlijke uitrusting.” Zo is het ook 

volgens de IGK goed om te constateren dat 

specifieke bewakingsmiddelen zoals sensoren in 

samenspraak met de Nationale Reserve (NATRES) 

worden beproefd. De IGK: “Er valt echter 

nog winst te behalen als bruikbaar materiaal 

bij de operationele eenheden vrijvalt, wordt 

aangeboden aan reservisteneenheden in plaats 

van zonder enige overweging wordt afgestoten.”

 

Opleiding en training

“Een positieve ontwikkeling dit jaar is de 

ontwikkeling van nieuwe online opleidingen voor 

en door reservisten met ook nog eens een hoge 

toegankelijkheid. Verder zijn er meer specifieke 

opleidingen ontwikkeld, zoals vaktechnische 

opleidingen ten behoeve van politietaken en 

bewaken en beveiligen, om de reservist snel 

na instroom functiebekwaam te maken. Dit 

jaar is het echter wederom voorgekomen dat 

reservisten, die vrij hebben genomen van hun 

civiele werk om een opleiding bij defensie te 

volgen, op het laatste moment te horen kregen 

dat de opleiding niet door ging.” De IGK merkt 

daarbij wel op dat de toegang van reservisten 

tot een opleiding duidelijk beter is dan in 

voorgaande jaren. 

Administratieve ondersteuning

De IGK vervolgt: “Het project ‘digitale appellijst’ 

is in 2021 nog niet met een werkende oplossing 

gekomen. Dit is uitgesteld naar 2022. Daarom 

moeten reservisten en hun commandanten de 

inzeturen nog steeds “handmatig” verwerken in 

individuele- en groeps-opkomstlijsten. Dat is een 

tijdrovend proces met een grote kans op fouten 

en frustraties.”
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 Samenwerking met civiele bedrijven

Op het gebied van samenwerking tussen 

defensie en civiele bedrijven constateert 

de IGK voortgang: “Deze samenwerking 

heeft echter wel behoefte aan verdieping. 

Dit jaar is bijvoorbeeld voor het eerst een 

reservistenregeling met een MKB+ bedrijf 

(Midden- en Kleinbedrijf) gesloten, zoals dat 

eerder met grote bedrijven en overheden 

is gedaan. Dit verdient in 2022 een vervolg 

naar andere MKB/MKB+ bedrijven. Daar 

werken immers veel reservisten en gedeeld 

werkgeverschap vraagt bij kleine organisaties 

een andere aanpak. Als een reservist het 

grootste deel van zijn tijd voor defensie 

werkt, is geregeld contact tussen beide 

werkgevers en betrokkene belangrijk en 

voorkomt dat de reservist de band met zijn 

civiele werkgever verliest. Hetzelfde geldt 

voor een militair die “tijdelijk” bij een civiel 

bedrijf werkt of gedetacheerd is als onderdeel 

van de samenwerking. Verder constateer ik 

dat er vanuit de Bestuursstaf en binnen de 

defensieonderdelen diverse initiatieven zijn om 

de samenwerking tussen bedrijven en defensie 

verder inhoud te geven, waarbij de status van

reservist vaak de sleutel is.”

 

Bestandsopbouw reservisten

“De inzet en omvang van het 

reservistenbestand vragen om een integratie 

in de strategische personeelsplanning. 

Reservisten maken onderdeel uit van de 

basiscapaciteit en de operationele gereedheid 

van Defensie. Zij moeten daarom ook 

deel uitmaken van de aanstellings- en 

opleidingsopdracht, maar ook van de verdere 

door- en uitstroom modellen binnen de 

defensieonderdelen. Op die manier kan ook 

een betere afstemming in het formatiebudget 

plaatsvinden.”

 

Conclusie

De IGK stelt vast dat ten aanzien van de 

top vijf aandachtspunten voor reservisten 

verbeteringen te melden zijn. Hij vraagt wel 

aandacht voor een snellere invoering van 

genomen maatregelen.Daarnaast ziet hij 

dat er centraal beperkte regie en overzicht 

is op het grote aantal projecten dat loopt 

binnen defensie als het gaat over reservisten. 

Dit is één van de oorzaken waardoor er 

onderlinge verschillen zijn ontstaan tussen de 

krijgsmachtdelen op het gebied van reservisten 

beleid -en beheer. Ieder Krijgsmachtdeel heeft 

een eigen karakter maar het is niet wenselijk 

om grote verschillen te hebben in beleid en 

beheer.

Zijn videoboodschap is op mulan te 

downloaden en te zien: 

https://www.rovid.nl/def/dco/2022/def-dco-

20220216-idoaeo9ar-web-hd.mp4

 

Heeft u een vraag aan de Inspecteur-Generaal 

der Krijgsmacht (IGK) F.V. van Sprang: 

Stuur dan een e-mail aan het secretariaat van 

de IGK: igk@mindef.nl
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Begin april rolde divers materieel zoals tanks, wielvoertuigen, containers, 
uitrusting en onderhoudsmateriaal van twee schepen af in de haven van 

Vlissingen. Het materieel is van het Amerikaanse 3rd Armored Brigade Combat 
Team (Iron Brigade) van 4th Infantry Division uit Fort Carson in Colorado. 

INZET DRIE NATRESBATALJONS 
TIJDENS HNS OPERATIE

N
H

S O
PERATIE

ATLANTIC RESOLVE VLISSINGEN

35NOVEMBER ROMEO          RESERVISTENMAGAZINE KL



Onder de naam Atlantic Resolve roteert het 

Amerikaanse leger regelmatig complete brigades 

met hun materieel naar Europa. Dit jaar was het 

de beurt aan 3ABCT. Een Amerikaanse Brigade 

Combat Team is een volledig selfsupporting 

eenheid. Het heeft niet alleen de gevechtskracht 

maar ook eigen genie, vuursteun, ondersteuning 

en logistiek. 3ABCT bestaan uit zeven eenheden 

van bataljonsgrootte. Het grootse deel van hun 

voertuigen en materieel wordt via de haven 

van Vlissingen aangevoerd. Vanuit Vlissingen 

gaat alles via de weg en per spoor naar de 

plaats van bestemming .De rest komt via 

Denemarken en Griekenland. Uit de buik van 

het grote roll-on-roll off transportschip MV 

Cape Washington worden ongeveer 1300 tanks, 

gevechtsvoertuigen, allerhande wielvoertuigen, 

aanhangers en containers op de kade gezet. De 

opstelplaats is enorm en in een oogopslag is 

de perfecte organisatie duidelijk. In nette rijen 

staan de diverse voertuigen en ander materiaal 

opgesteld. De hele verplaatsingsoperatie 

wordt geleid door het Amerikaanse Surface 

Deployment and Distribution Command. 

Dat de haven van Vlissingen, en ook de haven 

van Rotterdam, regelmatig worden gekozen is 

geen uitzondering. Nederland is de drijvende 

kracht achter het PESCO (Permanent Structured 

Cooperation)-project Militaire Mobiliteit. De 28 

landen streven allen naar de mogelijkheid van 

vereenvoudigde en daarmee snellere militaire 

transporten in Europa, waarbij grenzen geen 

moeizaam te passeren obstakels vormen. En 

snelheid is nu eenmaal cruciaal bij militair 

optreden.

De havenfaciliteiten en spoor- en 

wegverbindingen vanuit Nederland naar de 

rest van Europa zijn natuurlijk ook prima. 

De meeste wielvoertuigen, aanhangers en 

containers worden met civiele vrachtwagens 

naar de eindbestemming in Polen gebracht. 

Het zwaardere materieel, tanks en andere 

TEKST: MAJOOR FRED WARMER/ GERARD VAN OOSBREE   FOTO’S:  GERARD VAN OOSBREE (DUTCH DEFENCE PRESS)

Uit de buik van het grote roll-on-roll off transportschip 
MV Cape Washington worden ongeveer 1300 tanks,
gevechtsvoertuigen, allerhande wielvoertuigen,
aanhangers en containers op de kade gezet.
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rupsvoertuigen, zal per trein worden 

overgebracht. Dat kan bij Verbrugge vanaf de 

kade.

Nederland vormt voor westerse NAVO-

landen buiten de EU de poort van Europa. 

Vooral Amerikaanse troepen maken steeds 

vaker gebruik van onze havens. Reden is de 

verslechterde veiligheidssituatie in Europa. 

Ook nu treedt Nederland op als gastland om de 

Amerikanen in staat te stellen een eventuele 

inzet in Europa te testen.

Tijdelijk Militair Object

De Amerikanen maken gebruik van het tot 

Tijdelijk Militair Object verklaarde terrein 

van Verbrugge en het omliggende water in 

Vlissingen. Hierdoor kan defensie de bewaking 

van het terrein voor eigen rekening nemen. Geen 

slechte keus, want naast de beschikbaarheid 

van door defensie beveiligde havens, speelt 

Nederland een leidende rol binnen de EU waar 

het militaire mobiliteit betreft. Dit vanwege de 

logistieke expertise. De Host Nation Support 

(HNS) operatie beperkt zicht niet tot het 

beschikbaar stellen van de havenfaciliteiten 

en de bewaking. De operatie wordt voor 

Nederland geleid vanuit het Territoriaal Operatie 

centrum (TOC). Alle voertuigen werden door 

Nederlandse militairen voorzien van brandstof 

en voor het beladen van de, voornamelijk 

Poolse, vrachtwagens werd er samengewerkt 

met de specialisten van Verbrugge. De grootste 

uitdaging voor de militairen aan de poort is de 

taalbarrière. Niet elke chauffeur die zich meldt is 

het Engels, Duits of Nederlands machtig. 

Inzet Korps Nationale Reserve

Het optreden als gastland, het zogenoemde 

Host Nation Support, eindigt als al het materieel 

de grens over is. Zo’n 75 defensiemedewerkers 

zijn ingezet, onder meer voor bewaking van 

het havengebied, ook op en in het water. 

Zoals gebruikelijk neemt het Korps Nationale 

Reserve (Natres) deze taak op zich, met hulp 

van de marine voor het watergedeelte. 10 

Natresbataljon, 20 Natresbataljon en 30 

Natresbataljon zijn ingezet voor hun kerntaak, 

bewaken en beveiligen. De drie bataljons roteren 

tijdens deze inzet.

Korps Nationale Reserve ingezet voor de 
bewaking van het havengebied.
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Nieuwsfeit?  
De redactie staat 
altijd open voor  

onderwerpen 

Hiervoor kunt u een mail sturen naar 
het nieuwe e-mail van de redactie: 

NovemberRomeo@mindef.nl
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De Redactie van November Romeo viel een eind maart een artikel op dat geplaatst 
is in Punt, het onafhankelijk magazine van Avans Hogeschool. Een artikel over Maj 

Jack Bergman, RMOA 13 Lichte Brigade, willen wij graag met u delen.

‘NIEMAND WIL OORLOG, 
MAAR IEDEREEN WIL Z’N  

LAND VERDEDIGEN’

LITO
U

W
EN

AVANSDOCENT JACK BERGMAN  
VERDEDIGT NAVO-GRONDGEBIED IN LITOUWEN
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Naast docent Integrale Veiligheidskunde 

(IVK) bij Avans in Den Bosch, is Jack Bergman 

werkzaam als Public Affairs Officer. Voor 

dat werk zat hij enige maanden geleden 

in Litouwen. Dat begon als missie om 

internationaal te trainen, maar is inmiddels 

een stuk serieuzer geworden door de oorlog 

in Oekraïne. ‘’De afschrikking tegen aggressor 

Rusland is inmiddels echt noodzakelijk.’’

Bergman doet in uniform voor Punt zijn verhaal 

vanuit een militaire kazerne in het Litouwse 

Rukla. Wanneer Punt hem spreekt, komt hij net 

terug van de viering van Onafhankelijkheidsdag 

in de hoofdstad Vilnius, waar Bergman als 

fotograaf bij aanwezig was. ‘’Ik moest mijn best 

doen om op foto’s duidelijk te maken dat we in 

Litouwen waren en niet in Oekraïne, door de 

grote hoeveelheid Oekraïense vlaggen. Mensen 

leven hier erg mee’’, vertelt de Avansdocent, die 

al jaren werkzaam is voor Defensie. Zo ging hij 

in 2018 al eerder op uitzending naar Irak, waar 

Nederland de Peshmerga trainde in hun strijd 

tegen IS. De Peshmerga zijn Iraaks-Koerdische 

strijdkrachten. 

De missie van nu, die vooral in het teken stond 

van trainen met NAVO-bondgenoten maar nu 

een stuk serieuzer is, is volgens hem op geen 

enkele manier te vergelijken met die van toen. 

‘’Dit is veel actueler. Je voelt dat we hier met 

een doel zijn: de dreiging van Rusland afwenden 

door te laten zien dat we als NAVO-landen 

aanwezig zijn. Het is tastbaarder’’, vertelt de 

IVK-docent. ‘’Dat was heel anders dan in Irak. 

Dat was vooral een trainingsmissie.’’

Wat doe jij precies in Litouwen?

‘’Als Public Affairs Officer sta ik los van het echte 

militaire werk, ik onderhoud vooral contacten 

met journalisten in Nederland. De afgelopen 

week kwamen er mediamensen van de NOS, 

Nieuwsuur, EenVandaag en De Telegraaf. 

Voor de invasie van Rusland in Oekraïne viel 

TEKST: LEVIE VRIEND  FOTO’S:  JACK BERGMAN EN COLLEGA

Maj Jack Bergman: ‘Je voelt dat we hier met een doel zijn: 
de dreiging van Rusland afwenden door te laten zien dat 
we als NAVO-landen aanwezig zijn’
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het wel mee met de aandacht die we hier 

kregen, nu heb ik het druk. Ook help ik mee 

bij de ontvangst van VIPs, zoals recentelijk de 

ministers van Defensie en van Buitenlandse 

Zaken en begeleid ze samen met anderen 

tijdens hun bezoek. Verder leg ik als fotograaf 

vast wat we hier doen en deel ik dat op social 

media.’’

Wat doet Defensie daar?

‘’We laten zien dat we als NAVO gezamenlijk 

optreden. We zitten hier als Nederland samen 

met de Duitsers, Noren en Tsjechen. Die 

brengen allemaal een compagnie in, wat samen 

een battlegroup vormt. Deze battlegroup is 

gepositioneerd in een Litouwse divisie. Door 

met hen samen te werken en te oefenen, laten 

we zien dat we gezamenlijk kunnen optreden. 

We laten zien waar het NAVO-bondgenootschap 

voor bedoeld is: als een buitenlandse natie 

binnenvalt, laten zien dat we het gezamenlijk 

verdedigen. En dat is nu heel concreet 

geworden. We nemen het serieus.’’

Wat maakt Litouwen zo’n belangrijke plek?

‘’Het is de oostgrens van de NAVO en het is een 

land dat altijd in de invloedssferen van Rusland 

heeft gelegen. Oekraïne zou niet binnengevallen 

zijn als ze lid waren van de NAVO, zou ik durven 

stellen. En je ziet wat er kan gebeuren als je die 

beschermende paraplu niet hebt. Het NAVO-

gebied wordt verdedigd, daarom zijn we hier.

Litouwen heeft een geschiedenis met de Russen 

waar ze niet met veel plezier op terugkijken, onder 

meer met deporaties. Ze waren al blij met ons, 

maar nu dubbel: Litouwers zien waartoe Poetin 

in staat is. Bescherming van de NAVO zien ze als 

hun overlevingsstrategie, zeker op dit moment. 

Litouwen heeft ook een geschiedenis met 

Oekraïne: vroeger waren die veel verbonden als 

land en dat voelen ze nu nog.’’

‘Oekraïne zou niet binnengevallen zijn als ze lid 

waren van de NAVO, zou ik durven stellen’

Hoe is de sfeer onder de Litouwse bevolking?

‘’Ik spreek geen Litouws en kan geen Litouwse 

Door met hen samen te werken en te oefenen, 
laten we zien dat we gezamenlijk kunnen optreden.
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kranten lezen. Maar wat we van de bevolking 

horen -en dat doen we vaak- is dat ze dankbaar 

zijn dat we er zijn. Ook zijn ze zeer strijdvaardig. 

Ze zijn beslist: wij willen geen situatie als in 

Oekraïne. Niemand wil oorlog, maar iedereen 

wil z’n land verdedigen. Maar er is geen angst 

en paniek.’’

En bij jullie?

‘’Bij ons ook niet. We zetten ons in voor de 

verdediging van ons grondgebied en voor de 

bescherming van de internationale rechtsorde. 

De uiterste consequentie daarvan is dat we 

geweld moeten gebruiken, en daarvoor zijn we 

getraind. Dat werk nemen we serieus en doen 

we in het vertrouwen dat we daarmee oorlog 

voorkomen. Soms krab ik mezelf weleens op 

mijn achterhoofd: wat ben ik aan het doen 

op mijn 58e? Maar dat is ook wel weer waar 

je het voor doet. Het geeft me veel positieve 

energie.‘’

Je bent ook docent bij Avans in Den Bosch. Heb 

je contact met collega’s daar?

‘’Af en toe post ik iets op social media en op de 

docenten-app van de opleiding. Daar krijg ik van 

collega’s vaak leuke reacties op, daar haal ik veel 

steun uit. Ik begeleid ook nog steeds studenten 

vanuit hier, dat vind ik erg leuk en daarmee houd 

ik ook contact met Avans. Over een tijdje geef ik 

vanuit Litouwen een college. Daarin ga ik vertellen 

wat we hier doen, hoe we dat doen en hoe we 

leven. Dat is voor het blok ‘Veiligheid in de regio’. 

Tijdens mijn vorige uitzending deed ik dat ook.’’

Wat zijn je verwachtingen voor de 

komende periode?

‘’We blijven oefenen en ons manifesteren om 

aan de wereld te laten zien wat we doen en dat 

we klaar zijn voor de verdediging van het NAVO-

grondgebied, mocht het nodig zijn. Maar op dit 

moment is er geen reden om aan te nemen dat er 

nu oorlog ophanden is in Litouwen.’’

Punt, het onafhankelijk magazine van Avans Hogeschool

De redacteur die het stuk heeft geschreven is Levie Vriend.

https://punt.avans.nl/2018/06/jack-in-irak/ 
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Op zaterdag 26 maart 2022 was het zo ver: na drie jaar weer een Korpsconcert 
door Fanfare ‘Korps Nationale Reserve’, in theater de Flint in Amersfoort. Het 

enthousiasme was zowel bij de muzikanten als in het publiek duidelijk merkbaar. 
Het publiek was een mooie mengeling van genodigden van het Korps Nationale 

Reserve, collega muzikanten van Defensie en vrienden en familie.

NA DRIE JAAR WEER EEN 
KORPSCONCERT FKN

R
FKNR
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Geringe voorbereiding

Het concert begon met een openingswoord door 

Tlnt Seelig (plaatsvervangend commandant van de 

FKNR). Hij stond hier in plaats van commandant 

majoor van Deelen, die thuis zat met corona. Seelig 

vertelde dat de voorbereiding voor dit concert 

verre van soepel was verlopen, maar op deze 

avond zat het orkest compleet op het podium én 

waren de zangeressen weer beter. Het concert kon 

beginnen.

Voor de pauze

Het programma voor de pauze bestond uit 

diverse concertante muziek. Het concert werd 

statig geopend door het stuk Pastime With Good 

Company in een arrangement van Philip Sparke, 

gezamenlijk gespeeld door het orkest en een aantal 

tamboers. Het orkest vervolgde het concert met 

het stuk Codon van Kevin Houben, een imposant 

werk dat symbool staat voor de fasen die een 

mens ondergaat: de geboorte, de groei in het leven 

en de overgang naar de eeuwigheid. Ook werd 

het temperamentvolle stuk ‘El Artiste Saxofonico’ 

gespeeld, met alt-saxofoniste korporaal Greetje 

Pletzers als solist. Daarnaast lieten de tamboers 

een indrukwekkend optreden zien, wat ze ook 

deden tijdens de Nacht van de Militaire Muziek: 

achtereenvolgens Crazy Army, The Adventures of 

Joe 90 en Just Two. Samen met nog een aantal 

andere werken was het een mooi eerste deel van 

de avond. Tijd voor een welverdiend pauzedrankje.

Na de pauze

Na de pauze werd een heel ander programma 

neergezet, namelijk bekende popnummers samen 

met de zangeressen Muriël Blijd en Eva van der 

Kraan. Onder andere de nummers Time Waits for 

Nobody, Feeling Good, Fever en New York New 

York kwamen voorbij. De avond werd afgesloten 

met de toegift Voulez Vous waarbij de zangeressen 

het publiek goed mee wisten te nemen in hun 

enthousiasme.

Ondanks de korte voorbereiding is het een prachtig 

concert om op terug te kijken. Fijn dat er na zoveel 

jaar weer een Korpsconcert was in De Flint.

TEKST: SLD1 ANIEK VAN DE BERKT  FOTO’S:  RINSE FOKKEMA
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Op vrijdag 29 januari 2021 is de opleiding ‘militair Tambour-maître CLAS’ gestart 
onder leiding van ELNTMARNS J.G. Oosterom. De opleiding valt onder de 

verantwoordelijkheid van de Staf Militaire Muziek en heeft als doel om over een 
flexibele inzetbare pool militair opgeleide Tambour-maître’s te beschikken.

PROEVE VAN BEKWAAMHEID 
TAMBOUR-MAÎTRE FKN

R
FKNR
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Sgt Schaap en Kpl van Rooij legden hun proeve 

van bekwaamheid met goed gevolg af onder 

toeziend oog van de zeskoppige commissie 

bestaande uit commandant FKNR Majoor 

van Deelen, commandant  KMKJWF Majoor 

Kusters, Stafdirigent Militaire Muziek Majoor 

Span, Dirigent FKNR Kapitein Willering, account 

manager IMMK Kapitein Van Overbeek, Regiseur 

Ceremonieel Staf Militaire Muziek ELNTMARNS 

J.G. Oosterom. Beide heren zullen vanaf heden 

het tambour-maîtreschap van de FKNR op zich 

nemen.

TEKST & FOTO’S:  KORPORAAL BRAM KOOL
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HERDENKING 
SLAG OM DE RESIDENTIE

H
ERD

EN
KEN
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Het is een aanval om de Nederlanders te 

verrassen. Onder de codenaam ‘Fall Festung’ 

vliegen transporttoestellen in de vroege 

ochtend van 10 mei 1940 over.

De Nederlanders moeten denken dat Engeland 

aangevallen gaat worden en niet hun ‘neutrale’ 

land. Maar boven de Noordzee maken de 

toestellen rechtsomkeert en zetten vol de 

aanval in op vliegvelden Ypenburg, Ockenburg 

en Valkenburg. 

Zware gevechten werden er dan ook gevoerd 

om bezit te krijgen van de vliegvelden en de 

stad Den Haag. De Slag om de Residentie, 

waarbij Duitse luchtlandingstroepen werden 

ingezet om de regering, de Koningin en het 

opperbevel gevangen te nemen en daarmee de 

Nederlandse weerstand in één klap te breken. 

Het was de eerste grote luchtlandingsoperatie 

uit de geschiedenis. Het werd een mislukking 

en de enige nederlaag van betekenis die 

de Duitsers tijdens hun ‘Blitzkrieg’ in 

West-Europa leden. Hitlers enthousiasme 

voor luchtlandingen werd sterk bekoeld, 

plannen voor een invasie in Engeland, 

Malta en Gibraltar moesten opnieuw 

worden bezien. Nog groter dan de zware 

verliezen aan kostbare parachutisten en 

luchtlandingstroepen waren de gaten die in 

de Duitse militaire luchttransportvloot werden 

geslagen. Deze slag kwam men volgens 

gezaghebbende Duitse bronnen niet 

of nauwelijks meer te boven. 

Vooral in Angelsaksische militaire kringen is 

verwondering uitgesproken over de geringe 

voorlichting die van Nederlandse zijde is 

gegeven over deze opzienbarende resultaten. 

Het plan mislukte door hevige weerstand van 

soldaten op de toenmalige vliegvelden rond 

Den Haag. De residentie hield stand en bij  de 

gevechten kwamen toen 545 Nederlandse 

militairen om het leven.

De residentie hield stand en bij de gevechten kwamen toen 545 Nederlandse militairen 
om het leven. Deze worden ieder jaar herdacht.
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De Slag om de Residentie werd ook dit 

jaar herdacht op 10 mei in Ypenburg en 

reikte plaatsvervangend commandant 

Landstrijdkrachten, generaal-majoor Rob 

Jeulink bij het monument postuum een aantal 

onderscheidingen uit aan nabestaanden van 

oorlogsveteranen uit de Tweede Wereldoorlog. 

Traditiegetrouw legde namens het Korps 

Nationale Reserve luitenant-kolonel Gerard 

Burgers een krans en waren eredetachementen 

aanwezig van alle ingezette eenheden op 

en rond Ypenburg tijdens de meidagen. 

Zo was het Korps Nationale Reserve  

vertegenwoordigd met een detachement van 

20 Natresbataljon  (Delta compagnie). 

Het Korps Nationale Reserve is bij Koninklijk 

Besluit de voortzetting van de Vrijwillige 

Landstorm, en zet hierdoor vervolgens ook 

de tradities voort. Diverse eenheden van de 

Vrijwillige Landstorm hebben deelgenomen 

aan de heftige strijd in deze meidagen in 1940 

bij de Slag om de Residentie en daarmee een 

belangrijke bijdrage geleverd. 

“OPDAT WIJ NOOIT VERGETEN”

Traditiegetrouw legde namens het Korps
Nationale Reserve luitenant-kolonel Gerard
Burgers een krans en waren eredetachementen
aanwezig van alle ingezette eenheden op
en rond Ypenburg tijdens de meidagen.
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Korps Luchtwachtdienst

X

“Omdat we vandaag beter willen zijn dan gisteren, en morgen beter dan vandaag”. Dit motto 

van Commandant Landstrijdkrachten nodigt uit tot een cultuur van voortdurend blijven 

leren. Dit kan alleen als we onderwerpen bespreekbaar maken, elkaar aanspreken en open 

staan om aangesproken te worden. Sociale veiligheid, daar ging het over tijdens de goed 

bezochte Safetydag CLAS op donderdag 7 april jl. in Stroe.  Dit onderwerp is voortgekomen 

uit online trainingen die vorig jaar werden verzorgd voor de Hoofden Dienst Eenheid en 

hun Medezeggenschap Commissies over de rol die zij kunnen hebben op het gebied van 

veiligheid. Reservisten CLAS maakte ook van dit programma deel uit van de organisatie.

SAFETYDAG CLAS 2022: 
EEN VEILIGE OMGEVING 

MAKEN WE SAMEN

SO
CIALE VEILIG

H
EID
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Gastheer van de Safetydag was kolonel Renzo 

Versteeg, Hoofd Afdeling Bedrijfsveiligheid 

Staf-CLAS. Dagvoorzitter en moderator was zijn 

naamgenoot Lkol reserve Robert Versteeg.

De kolonel opende de dag en was later ook 

één van de vier panelleden tijdens de centrale 

middagsessie. Hij deed een heldere voorzet 

voor de sprekers van de dag. Zo belichte de 

kolonel het belang van het creëren van een 

context waarbinnen het voor iedereen binnen 

het team veilig is om elkaar aan te spreken en 

aangesproken te worden.  Deze gezamenlijke 

overtuiging binnen het team maken we met 

elkaar.

GenMaj G.F. Koot: “Het draait er dus om dat jij als 

commandant drempels wegneemt voor jouw mensen en 

het team om je heen; zodat zij durven te zeggen wat zij 

willen zeggen en dat jij laat zien dat jij naar ze luistert. 

Dat is Commander Climate”.

Creëren van een veilige omgeving

De eerste spreker was generaal-majoor Gerard 

Koot, Deputy Commander 1 German-Netherlands 

Corps (1GNC). Zijn lezing was gebaseerd op 

de kernpunten ‘Veiligheidsklimaat: je rol 

als commandant’ en ‘Veiligheidsklimaat: 

Commanders Climate’. Hij vatte dit samen in de 

vraag ‘hoe kunnen wij leiders, commandanten 

en leidinggevenden omgaan met veiligheid en 

risico’s in het bouwen van teams en het uitvoeren 

van onze taken?’ Een belangrijke inspiratiebron 

voor generaal-majoor Koot was het boek Risk, a 

Users Guide van generaal b.d. Stanley Mc Chrystal. 

(ISBN-13: 9780593192207, Penguin Publishing Group)

TEKST: Michel van Dinteren  FOTO’S: Ministerie van Defensie en Maj Aarnout Mijling

Onder leiding van de dagvoorzitter reserve Lkol 
Robert versteeg (l), een levendig gesprek van het 
panel met de zaal over het onderwerp ‘Speak Up!’.
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Structuur en cultuur gaan samen

Na het mortierongeluk in Mali een aantal 

jaar geleden is er veel op het vlak van 

veiligheid veranderd. Behalve politieke 

gevolgen (het aftreden van de toenmalige 

CDS en de minister van Defensie destijds in 

2017) zijn er ook wijzigingen doorgevoerd 

in de structuur van Defensie. Directie 

Veiligheid werd in het leven geroepen bij de 

Bestuursstaf (BS), en er werd bij staf CLAS 

een afdeling Bedrijfsveiligheid geïnitieerd 

en er werden afdelingen bedrijfsveiligheid 

bij brigades en eenheden ingericht middels 

een nog lopend reorganisatietraject. Maar 

alleen een structuurverandering gaat niet het 

veiligheidsbewustzijn vergroten. In dit licht pleitte 

generaal-majoor Koot voor een verandering 

van cultuur naar een vorm van Commanders 

Climate waarin veiligheidsdenken, het delen van 

informatie en elkaar aanspreken écht kan gaan 

werken. Generaal-majoor Koot omschrijft het dan 

ook als: “Commander Climate: het draait er dus om 

dat jij als commandant drempels wegneemt voor 

jouw mensen en het team om je heen, zodat zij 

durven te zeggen wat zij willen zeggen en dat jij 

laat zien dat jij naar ze luistert. Dat is Commander 

Climate.”

‘Hoe creëren we een sociaal veilige omgeving waarin we 

een open en eerlijke dialoog mogen voeren?’

Gedragsverandering op een begrijpelijke manier

Organisatiepsycholoog drs. Jules Heijneman 

dacht en werkte niet vanuit veiligheid, maar 

vanuit gedragsverandering en daar lag ook zijn 

focus op deze Safetydag. Ook hij stelde de vraag: 

‘hoe creëren we een sociaal veilige omgeving 

waarin we een open en eerlijke dialoog mogen 

voeren?’ Zo werd duidelijk dat het niet alleen 

beleid, regels en trainingen zijn waaruit een 

sociaal veilige omgeving voortkomt, maar dat 

gedragsverandering daaraan ook ten grondslag 

moet liggen; gebaseerd op inzicht en zelfkennis. 

Veel van ons gedrag is deels onbewust 

Een Commanders Climate 
is opgebouwd uit een aantal 
factoren. 
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gebaseerd op gewoontes. Dus voordat we 

gedragsverandering of -beïnvloeding kunnen 

toepassen, moeten we ons bewust worden van 

deze onbewuste patronen . Daarvoor is een 

innerlijke dialoog nodig, die Heijneman liet 

plaatsvinden tussen Excuus-Guus, de bedenker 

van redenen om iets niet te doen, en Hein, de 

waarnemer van wat niet klopt met de motivatie 

daar iets ten goede aan te veranderen.

“Mensen weten héél goed of iets wenselijk of onwenselijk 
is, maar laten zich toch verleiden om het verkeerde te doen 

als ze er een goed excuus, een goed verhaal bij kunnen 
bedenken. Daarom is het belangrijk dat leiderschap – om echt 
iets te veranderen bij Defensie – luistert naar de verhalen van 
de mensen van Defensie en ze te helpen nieuwe verhalen te 

creëren. Goed leiderschap doet precies dat: aandacht voor de 
verhalen van hun mensen; waar zitten ze mee, waar willen 
ze voor gaan, wat weerhoudt ze. Want mensen willen best 

veranderen, maar willen niet veranderd worden.”
LKol Robert Versteeg, 1 CMI Co, Economy (dagvoorzitter)

“Bedrijfsveiligheid is essentieel voor de inzetbaarheid van 
onze krijgsmacht. Het creëren van een veilige omgeving om 
elkaar aan te vullen en aan te spreken is een basis eis. Hoe 

dit in te passen binnen de krijgsmacht, gelet op de aard van 
het beroep en de organisatie, is een uitdaging en leverde 

mooie discussies op tijdens Safety Dag.”
Tlnt Karin Liebreks, 1 CMI Co, Economy

“Tijdens dit evenement is er uitgebreid stilgestaan bij zowel 
het creëren van een veilige werkomgeving als bij ieders 

verantwoordelijkheid om zaken bespreekbaar te maken én 
dan ook daadwerkelijk te bespreken. In zo’n open cultuur, 

hebben we allemaal een taak, of je nou beroepsmilitair 
bent of een reservist. En dit was ook mooi te zien in 

de samenstelling van het team dat de Safetydag 2022 
organiseerde; een naadloze en succesvolle samenwerking 

tussen beroeps- en reservisten.”
Elnt Michael Ros, 1 CMI Co, Economy

Reservisten als gespreksleiders

De Safetydag CLAS 2022 werd ondersteund 

met de inzet van tal van reservisten: 

de dagvoorzitter LKol Robert Versteeg, de 

moderator-coördinator Tlnt Karin Liebreks 

en de projectofficier van de Safetydag Majoor 

Aarnout Mijling. Maar ook in verschillende 

break-out rooms werden door moderatoren, 

reservisten Specifieke Deskundigheid van 

1 CMI Co, belangrijke thema’s besproken. 

Hierbij werd de daad bij het woord gevoegd 

en volgde in veel gevallen een open en helder 

gesprek in een veilige omgeving, waarbij 

waardevolle inzichten met elkaar werden 

gedeeld. Deze uitkomsten kwamen ook terug 

in het forumgedeelte daaropvolgend.
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“Mooi om vanuit de neuropsychologie gespiegeld te 
krijgen hoe ons brein c.q. wij onszelf, soms voor de gek 

houden. Indien je je bewust bent van hoe ons psychologisch 
immuunsysteem werkt, kun je de juiste en veilige keuze 

maken. Veiligheid is immers niets anders dan het bewust 
en overwogen maken van keuzes. Het bewust maken van 

collega’s kan derhalve niet vaak genoeg gebeuren.”

Elnt Robert Rodriguez, 11X/20/E/3pel

Een veilige omgeving en een actief individu

Luitenant-generaal Martin Wijnen nam ook actief 

deel aan de dag, als lid van het gesprekspanel met 

alle sprekers en door de Safetydag af te sluiten 

met zijn reflectie op sociale veiligheid. Hierbij 

liet C-LAS de factoren omgeving en het individu 

naadloos samenkomen. Hij vatte het thema van 

de dag nog eens samen: “Ik denk ondertussen 

dat iedereen mijn Commander Message wel kent; 

een landmacht die levert, een landmacht die 

samenwerkt en een landmacht waarin men prettig 

werkt en collega’s prettig kunnen werken. En we 

hebben vandaag gesproken ook over Commander 

Climate en dat wat leidinggevenden moeten doen 

om een atmosfeer te creëren waarin iedereen kan 

gedijen. Maar er ligt ook een opdracht naar elk 

individu: namelijk hoe ingewikkeld het misschien 

is en hoe groot de drempel ook lijkt; vertel elkaar 

wat je op je hart hebt. Maak het kenbaar. En als 

het ingewikkeld is om het rechtstreeks te doen, 

doe het dan via het MC of via iemand anders. 

Maar het belangrijkste is dat je van je laat horen: 

wat je vindt, waar je zorg zit, wat je wil delen. 

Speak Up!”

Kolonel R.C. Versteeg:

“Vandaag hebben we in Stroe de derde 

themadag Safetydag: ‘situaties bespreekbaar 

maken, aanspreken en aangesproken 

worden.’ We zijn daarbij ondersteund door 

reservisten van het 1CMICo/IDEA-netwerk 

als moderator van de breakout-sessie in de 

middag, waarbij verschillende met elkaar 

in gesprek zijn gegaan over dit onderwerp. 

Als reservist heb je een bijzondere positie 

binnen de landmacht. We hebben het 

vandaag ook gehad over diversiteit en vanuit 

een eigen perspectief dingen inbrengen om 

de organisatie beter te maken. Jullie doen 

dat vanuit jullie eigen perspectief, zeg maar 

de ‘buitenleefwereld’, om jullie inbreng hier 

binnen deze organisatie goed te kunnen 

verwoorden. Daar hoop ik vandaag meer 

ruimte voor te hebben gegeven zodat ook 

commandanten, collega’s en jullie zelf de 

ruimte weten te vinden om dat soort zaken 

aan de orde te kunnen stellen.”

Meer informatie over Safety: 

bedrijfsveiligheid.clas@mindef.nl

Videoverslag Safetydag 2022 CLAS kijk op 

https://youtu.be/U64ntPOTD2I of QR code
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Aan de slag met IIR
Voor velen is de website www.ikbenreservist.nl al een bekend platform. De plaats om als reservist de mogelijkheden te 

ontdekken voor werkzaamheden die je, intern of extern CLAS, naast je primaire reservistenfunctie kan uitvoeren. Nog 

altijd is er behoefte aan ondersteuning, onder andere bij de operationele eenheden en het opleidingscommando. Ook 

voor diverse projecten worden reservisten gezocht. 

Als reservist heb je de mogelijkheid om je kwaliteiten breder in te zetten bij Defensie. Dit kan middels Individuele Inzet 

Reservist (IIR). Ook is het een mooie gelegenheid om meer ervaring op te doen. De mogelijkheden zijn er op verschillende 

opleidingsniveaus, van MBO tot en met WO. Ook wanneer je geen passende uitvraag aantreft, verzoeken we je profiel en je 

beschikbaarheid in te vullen en eventueel je CV in te voegen. 

Op deze manier kun je gevonden worden wanneer er een specifieke behoefte aan kennis of ervaring is vanuit de organisatie. 

Let op, inzet op IIR-basis is altijd tijdelijk en alleen mogelijk in overleg en met toestemming van je primaire commandant. 

Wil je meer weten over het IIR proces, bezoek dan de SWR pagina “Staf CLAS Individuele Inzet Reservisten (IIR)” op Intranet 

(Mulan). 

Nieuwsgierig? Neem eens een kijkje op www.ikbenreservist.nl voor de huidige uitvragen.

Een greep uit de gepubliceerde uitvragen: 

•    IIR 2021.167  Kapitein Junior onderzoeker kenniscentrum logistiek 

•    IIR 2021.232  Sgt Instructieondersteuning Mineurs Sappeursschool 

•    IIR 2022.056  Administratieve ondersteuning bedrijfsveiligheid          

•    IIR 2022.058  Coördinator Duurzame Gezonde Inzetbaarheid

•    IIR 2022.075  O&iT (Opleiden en individueel Trainen) Ontwikkelaar Cadettenbataljon KMA

•    IIR 2022.079  Kapitein Docent Fysica CBRN School

•    IIR 2022.096  Aide de Camp (Adjudant van de Commandant) 1GNC

•    IIR 2022.097  Reservist deelname internationale werkgroepen

•    IIR 2022.102  Analist Veiligheidsopleidingen

•    IIR 2022.061  11 LMB Schaarsbergen, medewerker bij de eenheid 

Inloggen voor de eerste keer:

1.    Ga naar www.ikbenreservist.nl en klik op “wachtwoord vergeten”;

2.    Vul je mindef mailadres in om een wachtwoord aan te vragen;

3.    Log in op Mulan en open de mail met je nieuwe wachtwoord;

4.    Log in op www.ikbenreservist.nl met je mailadres en je nieuwe wachtwoord. 

Lukt het niet om in te loggen of heb je een vraag mail dan naar ikbenreservist@mindef.nl

Hoe werkt het? 
Start nu bij www.ikbenreservist.nl
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De temperaturen bereiken weer snel zomerse waardes van boven de 25 graden 

met mogelijk ook tropische waardes die dan snel boven de 30 graden uitkomen. Bij 

oefeningen en werkzaamheden in de buitenlucht kan het niet alert zijn op hitteletsel 

wel eens verkeerd uitpakken. Maar wat is hitteletsel en wat kan je zelf doen om letsel 

te voorkomen?

VOORKOM HITTELETSEL 

PERSO
O

N
LIJKE VEILIG
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Gezondheidsschade 

Blootstelling aan zomerse en tropische 

waardes kan leiden tot letsel zeker als er ook 

nog werkzaamheden gedaan worden. 

Hierbij enkele tips en tools om zoveel mogelijk 

letsel te voorkomen

 

• Hitteletsel is te herkennen aan Hittekramp 

met kramp in buik, ledematen en spieren 

waarbij de huid klam en vochtig aanvoelt. 

• Met Hitteflauwte zichtbaar door een bleke 

huid, duizelig, zwart voor de ogen of met 

een kans op flauwvallen.

• Een warmte-uitputting is herkenbaar 

aan een snelle pols, rillingen, bleekheid, 

misselijkheid, braken en spierkrampen.

• De ernstigste is de Hitteberoerte: dit 

geeft kloppende hoofdpijn, misselijkheid, 

flauwvallen, kans op epileptische aanvallen 

en soms een shock. 

 • Laat een melding maken of plaats hem 

zelf om herhaling te voorkomen: andere 

collega’s kunnen zo’n situatie dan 

vermijden en blijven zo inzetbaar.

• Bijkomend risico: werken onder (extreme) 

zomerse temperaturen kan leiden tot 

concentratie verlies wat weer kan leiden tot 

een grotere kans op (verdere) ongevallen.

• En blootstelling aan te veel zon kan leiden 

tot huidkanker.

 

Tips:

Bij hogere temperaturen en veel zon: 

• Vermijd de zomerse zon en warmte tussen 

12.00 en 15.00 uur.

• Voer zware arbeid in ochtend uit.

• Pas je kleding aan. Draag bij voorkeur 

een pet en luchtige en droge kleding van 

katoen.

• Bedek de huid zoveel mogelijk. Smeer je in 

met minimaal factor 20. 

• Las meer pauzes in bij voorkeur in een 

koelere omgeving (max temp verschil 5 tot 

7 graden) en zorg voor extra ventilatie. 

TEKST: Majoor Aarnout Mijling  FOTO’S: Ministerie van Defensie/Defensiekrant

Groep volgt de tips op om tijdens hitte 
inzetbaar te blijven
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• Drink en eet voldoende om de vocht- en 

zoutgehalte op peil te houden. 

• Bij voorkeur iedere 20-30 minuten kleine 

hoeveelheden drinken. Let op: te koud 

water kan leiden tot een maagkramp. 

• Wissel water af met sportdrank en bouillon 

(tegen zout tekort). 

• Eet bij voorkeur koolhydraat- eiwitrijk 

voedsel met zo min mogelijk vet. 

• Heb je last van hitte tijdens oefeningen 

of werkzaamheden, benader dan 

bijvoorbeeld uw leidinggevenden, MGD 

of uw medezeggenschap. Maak hitte 

bespreekbaar in de groep!

• Bel in het ergste geval 112

Kijk naar een instructievideo

https://www.youtube.com/

watch?v=po2eC03iR8Y

 

Kijk ook op de flyer:

https://dwrd.mindef.nl/sites/SWR005519/MVW 

Open bibliotheek 2019/Flyer Hitteletsel.pdf

Zie ook: 

https://magazines.defensie.

nl/defensiekrant/2021/13/04_

onderzoek-hitteletsel_13

Maatregel om snel af te koelen.
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Er komt weer warm en droog weer aan en we gaan dan automatisch te maken krijgen 

met verhoogde persoonlijke risico’s in het veld. 

LET OP: BEESTJES! 

PERSO
O
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Hierbij twee aandachtspunten: al snel

zullen de teken actief zijn en de eerste

Eikenprocessierups-nesten zichtbaar worden. 

Kortom, vermijd deze hotspots en check

elkaar regelmatig op beestjes. De beten

van deze beestjes kunnen leiden tot de

infectieziekte Lyme en de brandharen van de

Eikenprocessierups hebben direct effect op uw

inzetbaarheid.

Tips voor u: 

• Bereid je voor op het verblijf in de natuur 

en controleer jezelf regelmatig.

• Geen opgerolde mouwen in de natuur, bij 

voorkeur permetrine kleding dragen.

• Tekenbeten.nl (ook app) kent de hotspots. 

Deze app constateert dat bijna één op de 

vijf mensen die een tekenbeet meldden 

meer dan één tekenbeet tegelijk hebben. 

Dus: als je een teek aantreft, controleer dan 

dus ook de rest van je lichaam extra goed.

Doe de buddycheck!

 •  Check bij overnachting je locatie goed: 

voorkom dat je in een tekennest of in de 

buurt van Eikenprocessierups gaat liggen.

 •  Laat een melding maken of plaats hem 

zelf om herhaling te voorkomen: andere 

collega’s kunnen deze locatie dan 

vermijden en blijven zo inzetbaar. 

 •  Heb je vragen over beestjes, bijvoorbeeld 

voor of tijdens oefeningen, benader dan 

bijvoorbeeld uw leidinggevenden, MGD of 

uw medezeggenschap. Maak het zien en 

last van beestjes bespreekbaar in de groep!

 •  Op indicatie (bijv. inzet buitenland) zijn 

vaccinaties raadzaam: FSME en/of Japanse 

Encefalitis.

Tekencheck instructiefilm: 

https://youtu.be/G1Q4OEa5ydU

Meer info over teken: 

https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/
2019/08/01_in_de_greep_van_de_teek_08

TEKST: Majoor Aarnout Mijling  FOTO’S: Ministerie van defensie/Defensiekrant en Maj Aarnout Mijling

Check bij overnachting je locatie goed:
voorkom dat je in een tekennest of in de
buurt van Eikenprocessierups gaat liggen.

Zo klein kunnen teken 
zijn. Check elkaar goed 
en zorgvuldig!
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15 jaar geleden werd de huidige reservistenpool voor het geneeskundig bataljon 

opgericht, de RSD -pool.  Het zijn voornamelijk reservistenfuncties voor artsen, 

gespecialiseerde artsen  en gespecialiseerde verpleegkundigen en enkele medisch 

ondersteunende functies zoals radiodiagnostisch laborant, OK assistent, medewerker 

centrale sterilisatie afdeling. Het zijn veelal mensen die in het verleden beroepsmilitair 

zijn geweest, sommigen zijn dienstplichtig geweest. Na ontslag uit werkelijke dienst zijn 

ze in de civiele zorginstellingen gaan werken en hebben daar opleidingen gevolgd die 

voor defensie erg interessant zijn. 

DE RESERVISTEN 
VAN 400 GENEESKUNDIG 

BATALJON IN ERMELO

RSD
-400G

N
K
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Geneeskundige kennis omhoog brengen

Hoofdtaak van RSD-pool is het op peil houden en 

op hoger niveau brengen van de geneeskundige 

kennis van het personeel. De reservisten zetten 

graag hun kennis en vaardigheden in t.b.v. het 

geneeskundig bataljon.  Inmiddels worden ze 

ook ingezet bij  andere geneeskundige eenheden 

(ehdn) van CLAS. Ook doet de Kmar, BSB en DSI, 

KCT, CLSK en CZSK een beroep ons onze groep 

reservisten om daarmee het kennisniveau van 

hun geneeskundig personeel op peil te houden. 

Onze reservisten houden zich hierbij aan de 

protocollen en richtlijnen vanuit kenniscentrum 

van DGOTC. Onze reservisten hebben toegang 

tot al die protocollen en kunnen zich ook 

inschrijven voor cursussen en opleidingen 

op DGOTC die belangrijk zijn voor hun taak.  

Hiermee houden ze zelf hun kennis op peil mbt 

geldende protocollen bij defensie. De mensen 

van de diverse geneeskundige eenheden die les 

of instructie krijgen van de reservist ervaren het 

als een grote pluspunt dat de reservist hun kennis 

en vaardigheden vanuit civiele werkomgeving 

meebrengen. Veel reservisten van de RSD-pool 

hebben kennis en/of vaardigheden die binnen 

defensie niet of nauwelijks aanwezig zijn. 

Specialisten

We kennen chirurgen, anesthesiologen, 

SEH-artsen, huisartsen en AMA’s. Bij de groep 

artsen kennen we ook reservisten met verdere 

specialisatie zoals een gynaecoloog die tevens 

ook tropenarts is, een chirurg die jaarlijks voor 

NGO naar oorlogsgebieden wordt uitgezonden 

en zijn opgedane kennis weer inbrengt binnen 

ons bataljon. We kennen anesthesiologen met 

specialisatie in pijnbestrijding .  De meeste AMA’s 

in onze pool zijn artsen in opleiding tot specialist 

zoals bijvoorbeeld in opleiding tot psychiater of 

forensisch arts. 

Waardevolle inbreng

De reservistenpool heeft veel 

gespecialiseerde verpleegkundigen zoals 

TEKST: Kap Julia Janssen Bobeldijk  FOTO’S: Majoor Fred Warmer

Casustraining ter velde bij een eenheid: 
RSD 400GNK ondersteund als instructeur
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Spoedeisende Hulp (SEH)verpleegkundigen, 

ambulanceverpleegkundigen, IC 

verpleegkundigen. De functie van ambulance 

verpleegkundigen kennen we niet bij 

defensie en daarom is de inbreng van hun 

specifieke kennis zo waardevol met name 

bij geneeskundige afvoer ehdn.  Eén van 

onze SEH verpleegkundige heeft zich nog 

verder doorgespecialiseerd en is Forensisch 

Verpleegkundige. Hij kan veel vertellen over 

het op de juiste wijze bewaren van sporen 

en materialen en het op de juiste wijze 

vastleggen van het letsel dat later gebruikt 

kan worden voor waarheidsbevindingen bij 

een mogelijk gerechtelijk onderzoek.  Met 

name voor Kmar-ehdn interessant.  Een 

andere reservist (ambulance verpleegkundige) 

binnen onze pool heeft juist weer veel 

kennis over geneeskundige zorg onder CBRN 

omstandigheden. 

Welkome afwisseling met vaste baan

De reservisten doen dit werk naast hun civiele 

baan. Dit vraagt een goede afstemming met 

hun civiele werkgever omdat het werk in de 

civiele zorg niet in gedrang mag komen.  We 

hebben het over schaars personeel. Zowel bij 

defensie als in de civiele zorginstellingen is een 

tekort aan artsen en verpleegkundigen. Om 

zich in te kunnen zetten bij defensie leveren 

de reservisten hun vakantieverlof in, danwel 

ze werken voor ons op hun roostervrije dagen.  

Vanuit defensie blijven wij hun waarschuwen 

dat ze niet over de ATW heen gaan en dat is 

RSD 400GNK chirurg opereert tijdens een casustraining; 
het beroepspersoneel van een eenheid kan hierop acteren en leren
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soms best erg lastig. De reservisten zien hun 

inzet bij defensie als een serieuze taak, maar 

zien het ook als een welkome afwisseling met 

hun civiele baan.  Hun “ding” doen maar dan 

in een andere omgeving met ander materiaal, 

onder andere omstandigheden en met andere 

mensen. Ze erkennen de noodzaak van een 

goede geneeskundige zorg bij defensie en 

leveren daar graag hun  bijdrage aan.  

 

Overdragen kennis aan beroeps

Omdat het schaars personeel betreft ( ook in 

de burgermaatschappij is medisch personeel 

niet in overvloed aanwezig)  dat naast hun 

civiele baan ook nog eens voor defensie werkt, 

gaan wij vanuit het geneeskundig bataljon 

ook zuinig om met hun beschikbare uren.  

Ook deze reservisten moeten voldoen aan de 

A700 eisen en dat is helaas niet altijd haalbaar 

in verband met beschikbare tijd.  We zetten 

ze dan liever in voor het overdragen van hun 

specifieke kennis en/of vaardigheden aan ons 

beroepspersoneel. 

 

 
Voor meer vragen over het van  
400 Geneeskundig Bataljon:  
400gnkbat.relatiebeheer@mindef.nl

https://werkenbijdefensie.nl/
vacatures/militaire-vacatures/
officier-algemeen-militair-arts-landmacht-e15322

RSD 400GNK instrueert hoe om te gaan met triage
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De wereld is minder veilig dan die was sinds Rusland op 24 februari 2022 de aanval 

inzette op Oekraïne. Hierdoor is de veiligheidssituatie in Europa enorm verslechterd. 

Blijven trainen en bouwen aan esprit de corps (militair en maatschappelijk) moet 

daarom ook onverminderd door gaan. 

NETWERK IDEA AAN DE SLAG 
MET VRAAGSTUKKEN

N
ETW

ERK ID
EA
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De huidige situatie in Oekraïne had veel 

overeenkomsten met het scenario waarover 

circa 50 reservisten van het netwerk IDEA 

zich van 24 tot en met 26 maart bogen. Op 

de Oranje Kazerne in Schaarsbergen hielden 

de idea-listen zich bezig met vraagstukken 

over bijvoorbeeld de energievoorziening, 

nepnieuws en de vluchtelingenstroom. Naast 

het uitdiepen van verschillende cases, waarbij 

geprobeerd werd de civiele expertise van de 

idea-listen in een militaire context te plaatsen, 

werd natuurlijk ook aandacht besteed aan 

militaire vaardigheden en aan het esprit de 

corps. 

Directeur Training en Operaties van de 

Landmacht, Brigadegeneraal Maurice 

Timmermans, Programmamanager Transitie, 

Wendy Kwaks en Commandant van 1 Civiel 

Militair Interactie Commando, Overste Jorn 

Segers waren onder de indruk (1CMICo) 

van het enthousiasme en de stelligheid 

van de IDEA-listen, zo lieten zij tijdens de 

eindpresentatie op zaterdag 26 maart weten. 

“Het is inspirerend om te zien met welk 

enthousiasme jullie zaken aanpakken en 

je niet willen laten beperken door staande 

organisaties en structuren.” 

 

Meer informatie: Tlnt Jacqueline Spijkerman, 

J.Spijkerman@mindef.nl

TEKST & FOTO’S: Tlnt Jacqueline Spijkerman  

Druk overleg van IDEAlisten over 
vraagstukken over bijvoorbeeld de 
energievoorziening,nepnieuws en de 
vluchtelingenstroom.
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Van 9 tot en met 12 mei jl. organiseerde Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

(HDSR) samen met Defensie een meerdaagse crisisoefening met de naam ‘Lek(ke) 

dijk’. In crisissituaties kan het waterschap een beroep doen op ondersteuning van 

Defensie. Om de dijken sterk en onze voeten droog te houden zijn tientallen militairen 

en dijkwachters tijdens de meerdaagse crisisoefening ‘Lek(ke) Dijk’ actief geweest om 

te oefenen; “wat doen we als de dijk op het punt van doorbreken staat”?

 

OPTIMAAL VOORBEREID 
VOOR ALS “ALS ’T MOET”

O
EFEN

IN
G

WATERSCHAP EN 
DEFENSIE OEFENEN HOOGWATERSCENARIO 
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Schouder aan schouder

In deze oefening, werkten 60 militairen 

afkomstig van 20 Natresbataljon, en 

honderddertig waterschapsmedewerkers samen 

in een oefen-scenario waarin het hoogwater is 

en de Lekdijk op doorbreken staat. Daarnaast 

werden er duikers van de Veiligheidsregio 

Utrecht, kraanwagens en boten ingezet 

van het Waterschap. Voor de broodnodige 

noodcommunicatie zorgde het Regiment 

Verbindingstroepen. De oefening speelde zich af 

langs de Lekdijk in Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, 

Houten, Wijk bij Duurstede en de Utrechtse 

Heuvelrug. 

Lekdijk op doorbreken

De overstromingen door hoogwater bij 

Valkenburg, de dijkdoorbraak bij Wilnis; 

deze beelden staan bij veel mensen nog op 

het netvlies. “Met het veranderende klimaat 

houden waterschappen rekening met nog 

meer hoogwater, met alle gevolgen van dien”, 

aldus omgevingsmanager Marjolein Meerburg 

van het waterschap”. Het waterschap kan in 

crisissituaties een beroep doen op Defensie voor 

ondersteuning. Volgens de omgevingsmanager 

“Is belangrijk om die inzet te oefenen om tijdens 

een echte crisis goed te kunnen samenwerken. 

Dit kan zijn tijdens periodes van hoogwater, 

bij wateroverlast maar ook tijdens droogte, 

want langdurige droogte heeft ook gevolgen 

voor de veiligheid van dijken, de natuur, 

zoetwatervoorziening en beregening van 

gewassen”. 

Oefenen op de Lekdijk

Door klimaatverandering is er steeds meer 

kans op lange periodes van hoogwater volgens 

het HDSR ,” Daarom werken we de komende 

jaren aan het verder versterken van de Lekdijk. 

En tegelijkertijd oefenen we regelmatig 

de maatregelen die we als waterschap bij 

hoogwater treffen. Zo zijn we optimaal 

voorbereid voor als het nodig is”. Het HDSR 

TEKST: Majoor Fred Warmer   FOTO’S: Majoor Fred Warmer en MCD

Uitleg van waterspecialisten over de 
komende dijkaanpak aan collega militairen.
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noemt de Lekdijk één van de belangrijkste 

dijken in Nederland. De Lekdijk beschermt een 

groot deel van Utrecht en de Randstad tegen 

overstromingen. Mocht het misgaan, dan treft 

dat een miljoen mensen achter de dijk en kan de 

schade oplopen tot 20 miljard euro. Volgens het 

HDSR is het belangrijk om te oefenen voor een 

potentiële dijkdoorbraak bij Lopik: ‘Als dit fout 

gaat stroomt het water tot Schiphol, aldus het 

HDSR.

Op zoek naar zwakke plekken

Op de lekdijk bij Nieuwegein speurden zowel 

overdag als in de avonduren duo’s dijkwachters 

en militairen de dijken af. Ze waren in het 

oefenscenario  op zoek naar gefingeerde zwakke 

plekken en wellen in de dijk. Bij ontdekking 

van zo’n zwakke plek is het dan de taak aan 

Defensie om meteen op te treden om de plek 

te verstevigen. Hiervoor zijn diverse procedures 

ontwikkeld zoals het plaatsen van speciale 

aluminium schotten, de dijk inpakken met 

speciale folie, plaatsen van zandzakken, en het 

verwerken van tientallen ‘big bags’ met zand.

Droneteam Natres ingezet

HDSR en de civiele autoriteiten waren 

erg content dat ze dag en nacht een grote 

hoeveelheid gemotiveerde en kundige 

militairen van 20Natresbataljon achter de hand 

hadden, die op uiteenlopende wijze kunnen 

ondersteunen; met extra mankracht maar 

ook met specialistische apparatuur. Zo is er 

bijvoorbeeld ook kennis en ervaring uitgewisseld 

tussen het droneteam van de Natres en 

Waternet. 

Civiele en militaire oefendoelen 

met elkaar verweven

Tijdens deze oefening worden zowel civiele als 

militaire oefendoelen met elkaar verweven op 

een zo realistisch mogelijke manier, ook is er 

gezamenlijk nieuw calamiteiten materiaal getest. 

Het oefenscenario had meerdere oefendoelen 

Drone inzet: de drone geeft een goed overzicht 
van het kwetsbare gebied.

Op de juiste wijze en met PBM’s 
zandzakken stapelen.
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en was onder andere gericht op samenwerking 

bij het Strategisch Oefenen, de inzet  van de 

Dijkbewakingsorganisatie (HDSR )samen met 

defensie, scenariodenken, en de strategische 

besluitvorming.

Klaar staan “Als ’t Moet”

Nederland is een land waar de strijd tegen 

het water nooit ophoudt. Een groot deel van 

Nederland ligt onder de zeespiegel en veel 

rivieren vinden er hun weg naar zee. Die lage 

ligging en de vele rivieren en meren maken 

ons land kwetsbaar voor overstromingen. 

Bovendien stijgt de zeespiegel en zakt de 

bodem op veel plaatsen in. Ook zijn er steeds 

vaker heftige buien en hoge rivierstanden, 

terwijl onze zomers warmer en droger lijken 

te worden. Onze duinen, dammen, dijken en 

andere waterkeringen houden het water uit de 

zee, grote meren en rivieren buiten de deur en 

beschermen ons tegen een overstroming, maar 

het kan een keer misgaan...! En daarom is het 

van essentieel belang dat het Waterschap en 

Defensie gezamenlijk blijven oefenen voor het 

geval dat….. Want ‘morgen’ kan het zomaar 

werkelijkheid worden”.

Een lekkende plek in de dijk (piping) wordt 
ingeboxed met zandzakopbouw.
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Reservisten zijn vanuit Waterrisk Training Expertise centre, het WTEc, vanuit 

het kenniscentrum Genie van het OTCGenie al vijf jaar betrokken bij de start, 

voorbereiding en uitvoering van een proef met de BresDefender. 

GENISTEN-RESERVISTEN BETROKKEN 
BIJ DE BRESDEFENDER

G
EN

IE-RESERVISTEN
BRESDEFENDER EN RESERVISTEN
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De BresDefender is een drijvende ponton die 

kan dienen om bij een ernstige overstroming 

een groot gat in een dijk te stoppen of de 

uitholling van de dijk te vertragen. Daarmee 

kan door een snelle en robuuste actie een 

ernstige overstroming gestopt worden. 

Samen met Rijkswaterstaat en een aantal 

waterschappen testten beroepsmilitairen 

en 1CMICo-reservisten van de Genie in de 

Zeeuwse Hedwige-Prosperpolder en op een 

veilige wijze deze nieuwe technieken. Lkol 

reservist Marc Balemans: “De resultaten van 

de proef zijn veelbelovend. Experts zeggen: 

het werkt zoals wij denken dat het zou moeten 

werken. Met de inzet van de BresDefender 

maakt het de zwakke dijk een stuk sterker.”

Naast de proef met de BresDefender is er ook 

een oefening met de dijkwacht gehouden 

door de Waterschappen en RWS. Daarin stond 

centraal hoe je er voor zorg draagt dat er bij 

hoogwater de dijken goed bewaakt zijn met 

de juiste technieken. Want de dijkwacht zijn de 

ogen en oren en zien/voelen als eerste als er 

iets aan de hand is op de dijk. 

Daarnaast was er een proef van HWBP, 

Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat en 

LHoist 3 over erosieproeven kalk in klei met 

golfoverslag waarbij er met grote kracht water 

over een deel van de dijk golft. Het doel is om 

daarmee de dijkbekleding erosiebestendiger te 

maken en een dijkdoorbraak te voorkomen.

https://magazines.defensie.nl/

defensiekrant/2022/10/05_bresdefender_10

TEKST: Majoor Aarnout Mijling FOTO’S: Defensiekrant en maj Aarnout Mijling  

Een speciaal geprepareerde ponton wordt in 
de lekkende dijk ingevaren en afgezonken.

Lkol reservist Marc Balemans geeft uitleg 
en instructies vooraf de proef
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Drinkwater is een eerste levensbehoefte. De drinkwatervoorziening behoort 

tot de top-vitale infrastructuur in Nederland. De drinkwaterbedrijven en de 

overheden hebben op grond van de Drinkwaterwet een algemene zorgplicht om 

drinkwaterbronnen en de benodigde infrastructuur te beschermen.

BEROEPSGERICHT OPLEIDEN & 
TAAKGERICHT TRAINEN TIJDENS 

OEFENING ‘COMMISSION GUARD’

20 N
ATRESBATAJO

N
FOCUS OP EEN VEILIGE DRINKWATERVOORZIENING
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Als de drinkwatervoorziening uitvalt, zijn 

drinkwaterbedrijven verplicht nooddrinkwater 

te leveren. Bedreigingen voor de continuïteit 

van de drinkwatervoorziening zijn onder meer 

cybercrime, terrorisme of natuurrampen. 

Daarom is een beveiligde en weerbare 

drinkwatersector van vitaal belang. Om dit 

te realiseren werken de drinkwatersector 

en de overheid samen aan het identificeren 

van dreigingen, het beheersen van risico’s 

en het aanpakken van kwetsbaarheden. In 

het kader hiervan vond op 13 en 14 mei jl. de 

oefening ‘Commission Guard’ plaats bij het 

drinkwaterbedrijf PWN in Bergen (NH). Waarbij 

de Bravo compagnie 20 Natresbataljon het 

pompstation Bergen en  de  nabije omgeving 

moest bewaken en beveiligen, waarbij zij 

werden geconfronteerd met diverse scenario’s.

Drinkwaterverzorging

PWN levert drinkwater aan bedrijven en 

aan meer dan 1,7 miljoen inwoners in 

Noord-Holland. Op jaarbasis wordt iets meer 

dan 100 miljoen m³ water per jaar geleverd. 

De drinkwatervoorziening in Noord-Holland 

is in verschillende gebieden onderverdeeld. 

De beveiliging van de waterketen, van bron 

tot kraan, is zo sterk als de zwakste schakel. 

Daarom analyseren de drinkwaterbedrijven 

de verschillende bedreigingen en hun 

mogelijke gevolgen voor de continuïteit van 

waterlevering en investeren ze aanzienlijk 

in de meest kwetsbare onderdelen van het 

systeem. Ook vergiftigingen in het water, met 

behulp van chemische substanties, worden 

snel gedetecteerd. De drinkwatersector het 

neemt onderwerp veiligheid zeer serieus , zij 

staan – samen met de overheid – voor enkele 

grote uitdagingen de komende jaren. De grootse 

uitdaging is het gevaar van cybercrime, in de 

vorm van aanvallen op de steeds grotere rol 

van de geautomatiseerde besturingssystemen 

van het Waternet. In het kader hiervan wordt 

er nauw samengewerkt met het Ministerie 

TEKST & FOTO’S: Majoor Fred Warmer  

De Bravo compagnie 20 Natresbataljon 
bewaakte en beveiligde in een scenario het
pompstation Bergen (NH.) en de nabije 
omgeving van het drinkwaterbedrijf PWN.
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van Infrastructuur en Waterstaat en  het 

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van 

het ministerie van Justitie en Veiligheid en de 

inlichtingendiensten. Dit alles  om de veiligheid  

van onze drinkwatervoorziening te waarborgen.

Continu werken aan weerbaarheid 

tegen dreigingen

Tijdens deze oefening , die zich afspeelde in 

de “achtertuin”” van de Bravo compagnie 20 

Natresbataljon in Bergen(NH) werden meerdere 

realistische scenario’s beoefend. Er vonden 

patrouilles gemotoriseerd en te voet plaats 

in de duin- en bosgebied bij Bergen. En het 

PWN pompstation in Bergen moest bewaakt 

en beveiligd worden tegen het ongeoorloofd 

betreden van personen en sabotage acties. 

De leden van de Bravo cie werden de hele dag 

bezig gehouden met acties van een zeer actieve 

oefenvijand, die was samengesteld was uit 

oud-collega’s verbonden aan de Vrijwilligers 

Vereniging Korps Nationale Reserve.

Beroepsgericht Opleiden & 

Taakgericht Trainen

Binnen 20 Natresbataljon is er in de vorm 

van een pilot een start gemaakt met om de 

professionalisering om de compagnieën op 

te gaan leiden conform de kaders Opleiden & 

Individueel Trainen (O&IT) en de beleidskaders 

van Opleiden en Trainen (O&T) van CLAS. Deze 

realistische oefening  PWN Bergen was dan ook 

de derde in rij, waarbij de  groepen zelfstandig 

maar onder toeziend oog van de OT’er (Observer 

Trainer) aan het trainen zijn gegaan. 

Het  komt erop neer dat er meer praktijkgericht 

opgeleid en getraind wordt in een realistische 

omgeving, waarbij de beroepstaak centraal 

staat en de theorie ondersteunend is. Tijdens 

de oefening ‘Commission Guard’ is dat concept 

in de praktijk gebracht. De OT’er waren senior 

onderofficieren van 20 Natresbataljon die 

vorig jaar de Praktijkopleider (POL-opleiding) 

hebben gevolgd. Als vitale infrastructuur 

Onder toeziend oog van de OT’er (Observer
Trainer) aan het oefenen.
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uitvalt, kan dat grootschalige maatschappelijke 

ontwrichting veroorzaken. Daarom is het zeer 

belangrijk dat er gezamenlijk getraind blijft 

worden om deze kwetsbare infrastructuur 

te bewaken en beveiligen, de Bravo-cie uit 

Bergen is de aangewezen partner voor deze 

klus als het gaat om het PWN Bergen, want dit 

pompstation is gesitueerd in de achtertuin van 

het mobilisatiecomplex in het Noordhollandse 

Bergen, de opkomstlocatie van de Bravo-cie.

Het is belangrijk dat er gezamenlijk getraind 
wordt om de kwetsbare infrastructuur
te bewaken en te beveiligen
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Op deze manier begon de lintjesregen en de uitreiking van de Koninklijke 

onderscheidingen vanmiddag op de Frederikkazerne in Den Haag.

“MAG IK U VERZOEKEN...” 

KO
N

IN
KLIJKE O

N
D

ERSCH
EID

IN
G

MENSEN DIE HET VERSCHIL MAKEN
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Met de NIET te “versmaden goede 

smoezenboeken”, werden de te gedecoreerden 

gesommeerd vandaag aanwezig te zijn op de 

Frederikkazerne.

Inzet en betrokkenheid, een uitzonderlijke staat 

van dienst en of oog hebben voor een ander 

met als overtreffende trap een langdurige 

en betekenisvolle inzet voor de Koninklijke 

Landmacht of daarbuiten, waren de rode 

draden in hun handelen en de reden dat 

Staatssecretaris van Defensie Christophe 

van der Maat, persoonlijk de Koninklijke 

onderscheidingen uitreikte onder toeziend oog 

van de Commandant Landstrijdkrachten

Martin Wijnen. 

Onder de gedecoreerden waren de 

bataljonscommandant van 10 Natresbataljon  

luitenant-kolonel Roeland den Hollander, 

welke werd benoemd tot Ridder in de Orde 

van Oranje-Nassau met de zwaarden en 

de sergeant-majoor (communicatie) Eric 

Nettekoven van 30 Natresbataljon, welke 

werd  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-

Nassau met de zwaarden. Ook onze Vrijwilligers 

Vereniging van het Korps Nationale Reserve, 

OVVKNR kon zich verheugen op een aantal 

gedecoreerden: sergeanten (bd)J. Webbink, J. 

van den Hurk en korporaal (bd)H. Sijbom. Allen 

werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-

Nassau met de zwaarden. 

Wij zijn super trots en feliciteren van harte 

alle gedecoreerden met deze prachtige en 

welverdiende Koninklijke onderscheiding!

Alle gedecoreerden met een Koninklijke 
onderscheiding op een rij.
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Reserve luitenant-kolonel b.d Koos Vaes, Officier 

Oranje Nassau met de zwaarden, is 23 mei 2022, 

op 84 jarige leeftijd in het bijzijn van zijn familie 

overleden. 

Hij heeft een lange militaire carriere gehad, 

na zijn dienstplicht waar hij afzwaaide 

als reserve officier, is hij jaren later tot de 

Nationale Reserve toegetreden. Begonnen 

als pelotonscommandant in Zuid-Limburg en 

van 1982 tot 1988 als  commandant van de 

16e  Compagniestaf Nationale Reserve met als 

standplaats Maastricht. Waar hij de speciale 

oorlogsopdracht kreeg  om met zijn compagnie 

de bewaking en beveiliging op zich te nemen 

van het J.O.C. (Joint Operation Centre) van 

C-NORTHAG (Northern Army Group) en C-2 

ATAF (Second Allied Tactical Airforce) in de 

Cannerberg. Hij is daarna vanaf 12 november 

1988 tot 29 augustus 1992 de tweede Korps 

Commandant van het Korps Nationale Reserve 

geweest.

Op zaterdag 28 mei is aan hem de laatste eer 

bewezen in Eijsden, zijn geboorteplaats. Geheel 

volgens zijn eigen wens heeft de ceremonie 

een ingetogen karakter gehad. Op overste 

Vaes zijn nadrukkelijke verzoek zijn er geen 

toespraken gehouden, maar zijn er teksten die 

hij zelf had geschreven voorgedragen door de 

ceremoniemeester.

 

Bij aanvang van de ceremonie is het 

Korpsvaandel de zaal binnengebracht en 

opgesteld achter de kist., geheel volgens de wens 

van Koos Vaes. Tijdens de ceremonie stonden 

leden van de  Onze Vrijwilligers Vereniging Korps 

Nationale Reserve (OVV-KNR) en actief dienende 

collega’s van 30 Natresbataljon zij aan zij naast 

zijn kist. Verder waren er vele geüniformeerden 

leden aanwezig van de diverse verenigingen, 

waar overste Vaes actief bij is geweest, met de 

daarbij behorende  vlaggen en vaandels. De 

ceremonie werd afgesloten met de taptoe last- 

post door onze collega van de Fanfare ‘Korps 

Nationale Reserve’ - FKNR. 

Het Korps was tijdens de uitvaart 

vertegenwoordigd door Korpscommandant 

Lkol Hans Berding,  de Korpsadjudant Duco 

Braun. De commandant 30Natresbat, de BA 

30Natresbataljon en de oud Korpscommandant 

kol bd. Gerard vd Thiel. Ook was ook het 

voltallige hoofdbestuur en vele leden van Onze 

Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve 

(OVV-KNR) aanwezig.

Koos Vaes stond bekend als een menselijke 

commandant, warm, sociaal, intelligent, scherp, 

vol humor en kraakhelder. Zelfs toen de jaren 

gingen tellen klopten de details van al zijn 

verhalen nog steeds tot op de punt en komma.

Wij herdenken hem met respect en dankbaarheid 

wat hij voor ons korps heeft betekend, 

Koos rust zacht.

Oud-Korpscommandant  luitenant-kolonel b.d. J.A.M. (Koos) Vaes overleden
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Op 3 mei werd Lkol (R) ing. Simon Le 

Fèvre op de Wapendag van het Regiment 

Genietroepen 2022 tijdens de ceremonie als 

‘kartrekker’ naar voren geroepen door de 

Regimentscommandant Kolonel Ed Caelen. 

Lkol Le Fèvre werkt momenteel als strategisch 

adviseur binnen het Programmabureau Total 

Force Genie.

Hij ontving een Commanderscoin en een 

certificaat uit handen van Kolonel Ed 

Caelen, met de woorden: “Operationele 

inzet in de huidige omstandigheden vergt 

veel materieel en mensen. Een tekort aan 

mensen noodzaakt tot een andere vorm van 

organiseren. Schaalbaarheid en de inbreng 

van reservepersoneel is hierin belangrijk. En 

de Genie is al bijna drie decennia bezig een 

beleid uit te stippelen om bij te dragen in 

reservepersoneel. Dit is een goed fundament 

voor de toekomst.” 

“Lkol Le Fèvre is al meer dan 20 jaar 

als reservist aangesteld bij het netwerk 

Infrastructure van 1CMICo en zijn voorlopers. 

Hij onderkent al in een vroegtijdig stadium 

de waarde van een optreden van specifieke 

deskundigheid in het militaire optreden in 

het algemeen en in de Genie in het bijzonder. 

Het aan de Genist brengen van specifieke 

deskundigheid gaat niet zonder slag of stoot. 

Tenslotte leidt het inbrengen van nieuwe 

ideeën vaak tot weerstand.” 

Regimentscommandant vervolgt: “Het 

is vooral zijn toewijding die de vruchten 

doen afwerken. Reservisten van het 

netwerk Infrastructure zijn niet meer weg 

te denken binnen de Genie en leveren een 

gewaardeerde en waardevolle bijdrage op 

velerlei vlakken. Lkol Le Fèvre heeft duidelijk 

een significante bijdrage geleverd aan de 

schaalbaarheid van de Genie als exponent 

aan de schaalbaarheid van de krijgsmacht. 

Eén van de speerpunten van de Commandant 

der Strijdkrachten. Hiervoor krijgt de overste 

een Commanderscoin en een certificaat 

uitgereikt.” 

Regimentscommandant Kolonel Ed 
Caelen feliciteert Lkol (R) ing. Simon 
Le Fèvre op de Wapendag van het 
Regiment Genietroepen.

TEKST: Maj Aarnout Mijling   FOTO: JB, Regiment Genietroepen

SCHAALBAARHEID EN DE INBRENG 
VAN RESERVEPERSONEEL GENIE IS 

BELANGRIJK
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Tell a friend: 
Word reservist bij 

de landmacht

Klik hier voor meer informatie: 
https://werkenbijdefensie.nl/
reservist-landmacht 

Als reservist bij de landmacht kan je aan de slag bij het 
Korps Nationale Reserve (Natres), bij een operationele 

of ondersteunende eenheid, als reservist nationale 
operaties, als reservist specifieke deskundigheid (RSD) 

of als cyberreservist.



X

Majoor Fred Warmer en Drs. Wim de Natris zijn bezig een boek te schrijven 
in opdracht van de Commandant Korps Nationale Reserve (KNR) over de 

geschiedenis, de afstamming en traditie van het Korps. 

NIEUWE INZICHTEN BIJ HET 
KORPS NATIONALE RESERVE

H
ISTO

RIE
OVER AFSTAMMING EN KORPSTRADITIE
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In het historisch onderzoek voor het boek wordt 

ook aandacht geschonken aan de namen en 

bijzonderheden van de gesneuvelden van de 

Vrijwillige Landstorm (VL) tijdens de meidagen 

van 1940. Tijdens het onderzoek hebben zij 

kunnen constateren dat traditie en afstamming 

weerbarstige materie is, niet alleen voor de KNR, 

maar eigenlijk voor de hele Koninklijke Landmacht. 

Vooral bij de Infanterie-eenheden zijn de 

genealogische lijnen ingewikkeld en kunnen de in 

het verleden gemaakte keuzes over de voorzetting 

van de stamonderdelen en tradities bij leken 

én deskundigen voor vragen, misverstanden en 

verwarring zorgen.

Het Korps Nationale Reserve heeft te maken met 

een eigen problematiek. Terwijl het traditie-KB 

helder en duidelijk is over de afstamming en 

voortzetting is er vanuit de eigen gelederen sinds 

de jaren zeventig van de vorige eeuw toch een 

andere lijn gevolgd en een afwijkende mening over 

de ontstaansgeschiedenis en afstamming van het 

Korps naar buiten gebracht. Dat is spijtig. Lessen 

uit het verleden kunnen namelijk nog steeds nuttig 

en ‘bruikbaar’ zijn, terwijl ze ons ook helpen om 

eerder gemaakte fouten te vermijden. Tijdens 

het historisch onderzoek naar de VL hebben de 

auteurs kunnen constateren dat veel onderwerpen 

van weleer door hun analogie met het heden nog 

steeds interessant (kunnen) zijn, zoals bijvoorbeeld 

opleiding en training, veranderende taakstelling, 

diverse contractvormen, rechtspositie en hoe de 

vrijwilligers te motiveren en te belonen voor hun 

inzet.

In dit artikel gaan de auteurs niet alleen in op de 

geschiedenis van de historische misvattingen die 

zich over het KNR door de jaren heen hebben 

gevormd, maar geven ook een beeld van de 

verschillende meningen en denkrichtingen die 

binnen de KL vooral sinds 1945 over het onderwerp 

afstamming en traditie een rol hebben gespeeld.

De Vrijwillige Landstorm

De Vrijwillige Landstorm is als Nederlandse 

legerorganisatie op 4 augustus 1914 opgericht en 

TEKST: MAJOOR FRED WARMER, KORPSHISTORICUS, DRS. WIM DE NATRIS, MILITAIR-HISTORICUS   FOTO’s: NIMH, NMM, FOTOCOLLECTIE HCKNR

Foto: Vaandeluitreiking door Wilhelmina, koningin der 
Nederlanden op het Malieveld te ‘s-Gravenhage op 21 
september 1893 (schilderij Jan Hoynck van Papendrecht)
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bestond tot de zomer van 1940, toen zij door 

de Duitsers werd opgeheven. Na afloop van de 

Tweede Wereldoorlog werd in 1948 de Nationale 

Reserve opgericht. Die is volgens een Koninklijk 

Besluit van 12 maart 1977 de voortzetting van de 

losse vooroorlogse Vrijwillige Landstorm. 

In 1983 verwierf de Nationale Reserve de 

korpsstatus. Op 3 november 1984 ontving het 

KNR een eigen vaandel uit handen van Koningin 

Beatrix. Per Koninklijk Besluit is het Korps 

Nationale Reserve per 1 juli 2016 ingedeeld bij 

het Wapen der Infanterie. In de voorafgaande 

jaren wisselde dat nogal eens. De Nationale 

Reserve had toen een eigen positie binnen de 

Wapens en Dienstvakken van de Koninklijke 

Landmacht.

Afstamming – weerbarstige materie

Voordat wij inzoomen op de specifieke 

traditieproblematiek van het KNR gaan wij 

in op de weerbarstige materie van traditie en 

afstamming van de hele Koninklijke Landsmacht 

in het algemeen en die van het Wapen der 

Infanterie in het bijzonder. Afstamming en 

traditievoortzetting is binnen de Koninklijke 

Landmacht al decennialang een gevoelige 

kwestie en dus een punt van discussie. Militair-

historici, adviseurs en leden van traditieraden 

– burgers én militairen, amateurs en 

professionals, binnen en buiten de krijgsmacht 

- hebben over afstamming en traditie van 

individuele eenheden, regimenten, korpsen 

en krijgsmachtonderdelen hele boekenkasten 

volgeschreven. De kwaliteit van de onderzoeken 

verschilt sterk; van hard en onomstotelijk bewijs 

tot loze claims en beweringen.

De intenties zijn zonder uitzondering oprecht. 

Tussen de regels door is bij een auteur vaak een 

behoefte te lezen om het onderdeel waarvan 

de traditie en afstamming wordt onderzocht 

en beschreven te voorzien van een bijzondere 

en liefst eervolle geschiedenis. Als het maar 

enigszins mogelijk is, wordt de afstammingslijn 

van een bataljon, regiment, wapen of dienstvak 

zo ver mogelijk in de tijd teruggetrokken.

Veel onderzoekers en critici verwijzen naar een 

afstamming vanuit het Staatse Leger of zoeken 

naar verbanden met die periode. Er is natuurlijk 

niets mis mee om op die geschiedenis trots te 

zijn en in herinnering te brengen dat de KL als 

krijgsmachtonderdeel de voorzetting is van 

het Staatse Leger en daarmee de rijke militaire 

historie en traditie van deze voorganger erft 

en voortzet, maar formeel is de KL niet de 

voortzetting van het Staatse Leger. Mogelijk 

hebben de critici wel gelijk als zij stellen dat 

de Koninklijke Landmacht, als het gaat om 

historie en traditie, zich misschien ernstig te kort 

heeft gedaan door 9 januari 1814 als officiële 

geboortejaar als krijgsmachtonderdeel vast te 

stellen? Maar dat is een andere discussie.

Een historisch feit is wel dat het Staatse 

Leger van de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden, die in 1579 ontstond, in de 17de en 

18de eeuw behoorde tot de modernste, sterkste 

en succesvolste strijdmachten van Europa. De 

regimenten die toen opgericht werden, zijn 

in steeds wisselende samenstelling na 1795 

voortgezet. Om te beginnen gebeurde dat 

eerst in het leger van de Bataafse Republiek. 

Vervolgens werd deze republiek in 1806 het 

Koninkrijk Holland. En op 18 augustus 1810 

volgde zelfs de definitieve ontbinding van 

het Nederlandse leger, toen Nederland werd 

ingelijfd bij Frankrijk. Het hele Nederlandse 

leger verdween als zelfstandige organisatie en 

ging integraal deel uitmaken van het Franse 

leger. Vervolgens werd een groot deel van de 
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Nederlands-Franse eenheden in 1812 tijdens 

Napoleons veldtocht in Rusland vernietigd, 

samen met bijna de hele Grande Armée.

Na de definitieve nederlaag van Napoleon en 

diens troonsafstand in 1814 werden de van 

oorsprong Hollandse regimenten in Franse dienst 

uiteindelijk officieel ontbonden. De nieuwe 

Nederlandse KL was toen al sinds 9 januari dat 

jaar bezig opgericht te worden. Bij de oprichting 

van de Koninklijke Landmacht is er voor 

gekozen om een afstamming naar een datum 

vóór de geboorte van het nieuwe Koninkrijk 

der Nederlanden buiten beschouwing te laten. 

Het bleek bovendien historisch gezien lastig de 

afstamming van afzonderlijke onderdelen van 

de KL terug te voeren naar onderdelen van het 

Staatse Leger. Een belangrijke oorzaak was de 

discontinuïteit als gevolg van de inlijving van de 

Landmacht bij het Franse Keizerrijk (1810-1813) 

die de genealogische lijnen van de eenheden 

onduidelijk hadden gemaakt.

Maar op de duidelijke algemene regel werden 

al snel uitzonderingen gemaakt. Zoals in 1899 

voor het Korps Rijdende Artillerie, in 1948 voor 

het Regiment Genietroepen en in 1974 voor het 

Korps Veldartillerie. De oprichtingsdata in de 

genoemde jaren werden toen wel teruggebracht 

tot het Staatse Leger. Daarnaast wordt het Korps 

Mariniers al sinds jaar en dag geacht sinds 1665 

te bestaan. Als het gaat om een probleem bij 

afstamming en traditie is wat ons betreft het 

gebrek aan eenheid in de gehanteerde regels hier 

het duidelijkst zichtbaar. Soms lijken besluiten 

ook nogal willekeurig tot stand te zijn gekomen.

Opnieuw formeren van vooroorlogse eenheden 

In tegenstelling tot de Franse Tijd kon na afloop 

van de Tweede Wereldoorlog zonder veel bezwaar 

wel worden teruggegrepen op de vooroorlogse 

tijd. Nederland was in de jaren 1940-1945 wel 

door Duitsland bezet, maar de Nederlandse staat 

is tijdens de bezettingsperiode nooit opgeheven. 

Toen op 1 november 1945 de nieuwe organisatie 

voor de Koninklijke Landmacht werd vastgesteld 

werden in eerste instantie de vooroorlogse 

nummerregimenten opnieuw geformeerd en 

Koninklijke Nederlandse Weerbaarheidsvereniging 
“Volksweerbaarheid”. Deelnemers aan een manoeuvre in park 
Groot Hasebroek. Nederland, Wassenaar, 1911.
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ging men er van uit dat de nieuwe regimenten en 

bataljons dezelfde nummers zouden krijgen als 

hun voorgangers in 1940. Men hoopte hiermee 

de continuïteit van de Koninklijke Landmacht te 

bewaren.

Helaas bleek de praktijk weerbarstiger. Met name 

bij het Wapen der Infanterie waren de vastgestelde 

afstammingen ingewikkeld en lag verwarring op 

de loer. Ook bleek het vaststellen van doorgaande 

genealogische lijnen op bataljonsniveau een 

hachelijke onderneming, omdat bataljons in 

het verleden nogal eens waren overgegaan naar 

andere regimenten, terwijl het aantal bataljons 

in de verschillende fasen van het bestaan van 

een regiment sterk heeft gevarieerd. Daarnaast 

werden een aantal eenheden, die voor 1940 niet in 

de organisatie voorkwamen, nieuw opgericht.

Met het verschijnen van een ministeriële 

kennisgeving van 7 mei 1946 over het opnieuw 

formeren van de vooroorlogse onderdelen 

werd feitelijk de grondslag gelegd voor het 

traditieprobleem. Blijkbaar lag er geen duidelijk 

plan aan ten grondslag, omdat in deze ministeriele 

beschikking niet bekend werd gemaakt welke 

bataljons waren herleefd, welke onderdelen 

nog moesten herleven, hoe boven de weer 

opgerichte bataljons het regimentsverband zou 

worden hersteld, bij welke heropgerichte depots 

de opleiding van personeel zou plaatsvinden en 

welke onderdelen onder een andere naam zouden 

herleven. De complexiteit nam nog meer toe 

door het Legerplan 1950, een grote reorganisatie 

van de Koninklijke Landmacht slechts enkele 

jaren later. In een bijbehorend nieuw KB van 

1 Juli 1950 (Nr. 27) werd vastgesteld dat het 

aantal regimenten infanterie teruggebracht 

werd elf nummerregimenten, en de grenadiers 

en jagers weer één regiment werden (en in 1953 

alweer zouden worden gescheiden in twee 

afzonderlijke Garde regimenten.) Daarna werden 

de elf nummerregimenten weer samengevoegd 

tot vijf regimenten. Waarbij de nummers van 

de regimenten vervangen werden door een 

passende naam, zodat door invoering van de 

naamregimenten de band met de Nederlandse 

historie en met enkele Nederlandse regio’s meer 

nadruk zou krijgen.

Nederlandse Infanterie uniformen door de jaren heen
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Twee kampen

Vanaf de jaren vijftig tot ver in de negentiger 

jaren verschenen er in de Militaire Spectator 

regelmatig kritische artikelen over traditie en 

afstammingen binnen de KL en specifiek over 

de Infanterieregimenten. Kolonel der artillerie L. 

Verhoeff (1974), luitenant-kolonel der infanterie 

F.J.D.C. Egter van Wissekerke (1995) en kapitein 

der jagers H. Ringoir (jaren ‘60, ‘70en ‘80) waren 

van mening dat de Wapentraditieraad Infanterie 

er verbazingwekkende opvattingen op nahield. 

Deze critici waren overduidelijk van mening 

dat men nagelaten had om inspanningen te 

doen om de officiële geboortedatum van de 

Infanterie-eenheden terug te brengen in de tijd, 

zoals bij de Artillerie en Genie met succes was 

gedaan. Er hadden uitzonderingen gemaakt 

moeten worden, vonden ze, bijvoorbeeld voor 

het Regiment Infanterie Johan Willem Friso, 

opgericht op 30 augustus 1577 en daarmee het 

oudste infanterieregiment van de Nederlandse 

Koninklijke Landmacht, en het iets jongere 

Regiment Infanterie Oranje Gelderland, 

opgericht op 7 januari 1586. Deze regimenten 

mochten deze oudere oprichtingsdata niet 

aanhouden.

Grof gezegd waren er twee kampen. Het ene kamp 

meende dat de centrale traditiecommissies van 

de landmacht en de Wapentraditieraad Infanterie 

hadden verzuimd verbanden te leggen met de in 

1810 in het Franse leger opgenomen regimenten 

en korpsen van het ‘oude’ Nederlands-Staats 

leger. Dit kamp gebruikte daarbij een praktisch 

argument. Men was van mening dat door het 

benadrukken van de breuk de link met een 

eeuwenoude, roemrijke traditie voor de korpsen 

en regimenten verloren was gegaan. Dit kamp 

bleef er voor ijveren om de lijn alsnog zo ver 

mogelijk terug te trekken.

Het tweede kamp was principiëler ingesteld. 

Het was van mening dat de genealogie van de 

eenheden uitsluitend op historisch verantwoorde 

wijze terug te voeren moest zijn. En in deze 

visie was het Nederlandse leger aantoonbaar 

in de periode 1810-1813 geheel opgenomen 

geweest in het Franse leger. Daarmee was 

Het vaststellen van doorgaande genealogische lijnen 
op bataljonsniveau is een hachelijke onderneming
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de continuïteit met eerdere periodes geheel 

doorbroken. En ook als dat niet zo was, kon niet 

zonder meer worden aangetoond dat infanterie-

eenheden en -regimenten historisch gezien de 

voortzetting waren van de in 1810 ontbonden 

eenheden. De critici tekenden hierbij wel aan 

dat veel oudgedienden uit het Staatse Leger, 

teruggekeerde krijgsgevangenen en Nederlandse 

korpsen uit Pruisen en Engeland in de periode 

1813-1814 toetraden tot de nieuwe landmacht, 

die verder werd aangevuld met vrijwilligers en 

dienstplichtigen, maar dat deze band toch te 

zwak was om de in 1815 opgerichte eenheden als 

voortzetting te koppelen aan ‘oude’ eenheden, 

zonder de historische werkelijkheid geweld aan te 

doen.

Verwarring is de grootste vijand

In 1967 schreef het toenmalige Hoofd Bureau 

Oude Krijgsgeschiedenis Sectie Krijgsgeschiedenis 

Generale Staf, de luitenant-kolonel G.J. van Ojen 

jr., een inleiding bij de eerste officiële studie van 

kapitein der jagers b.d. H. Ringoir (toenmalige 

Sectie Krijgsgeschiedenis van de KL) ‘Gegevens 

over de traditie der Infanterie’. In deze studie 

poogde Ringoir enige duidelijkheid te brengen 

in de nogal chaotische geschiedenis van onze 

infanterieregimenten. In zijn inleiding benoemt 

Van Ojen duidelijk de bestaande verwarring.

„Verwarring is de grootste vijand van een geordende 

samenleving. [...] Dit geldt wel in het bijzonder voor een 

organisatie als de Koninklijke Landmacht, waar omtrent 

de traditie van haar onderdelen helaas geen eenheid van 

opvatting bestaat.”

En vervolgens richt hij zich tot de dames en heren 

historici en onderzoekers persoonlijk.

„Door de vele organisaties en reorganisaties die er sinds 

de oprichting van de Koninklijke Landmacht hebben 

plaatsgevonden, blijken velen Uwer het juiste spoor te zijn 

kwijtgeraakt.”

Van Ojen zei het keurig en enigszins ironisch; 

de werkelijkheid van afstamming en 

traditiehandhaving, onder andere bij de infanterie 

was verwarrend en onduidelijk. De achterliggende 

Over twee door Nederlandse pontonniers gemaakte en door Nederlandse troepen 
beveiligde bruggen over de Berezina, wist Napoleon met een deel van zijn strijdmacht 
te ontkomen aan het Russische leger in 1812 (schilderij Jan Hoynck van Papendrecht)
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oorzaak – vond hij - was gebrek aan historische 

kennis, gebrek aan uniforme regels, maar vooral 

een gebrek aan logica.

Afstamming KNR en Vrijwillige Landstorm

Het KNR heeft op een geheel eigen manier 

last gehad van de verwarring zoals die door 

Van Ojen werd gesignaleerd. Na uitgebreid 

onderzoek en lange voorbereiding schiep het 

eerste traditie-KB van 12 maart 1977 (Nr. 101) 

orde, logica en duidelijkheid, voornamelijk bij 

de eenheden van het Wapen der Infanterie. 

Over de relatie tussen het KNR en Vrijwillige 

Landstorm zijn het genoemde KB uit 1977 en 

het Traditiebesluit Koninklijke Landmacht 

van 2 juni 2016 helder en duidelijk. De 

Nationale Reserve en het huidige Korps 

Nationale Reserve zijn de voorzetting van 

de Vrijwillige Landstorm. Ook op basis van 

historische criteria houdt deze relatie stand. 

De Vrijwillige Landstorm ontstond direct bij 

het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 

(1914-1918). Nederland bleef neutraal, maar 

wel ging de regering op 1 augustus 1914 

over tot de algemene mobilisatie. Die zou 

uiteindelijk vier jaar duren. De VL werd bij 

Koninklijk Besluit van 4 augustus 1914 (Nr. 

49) als nieuwe legerorganisatie binnen de 

Landmacht opgericht. Dat was mogelijk op 

basis van een artikel in de Landstormwet die 

een jaar eerder in 1913 was aangenomen als een 

soort van militaire basisdienstplicht voor alle 

Nederlanders, naast de bestaande militieplicht 

voor jongemannen. Het artikel bepaalde 

dat Nederlandse mannen op eigen verzoek 

vrijwillig dienst konden doen bij een nog op 

te richten landstorm. De naam ‘Vrijwillige 

Landstorm’ zegt eigenlijk voldoende.

Burgervrijwilligheid is het onderscheidende 

kenmerk van de VL en daarmee van het 

KNR. De auteurs van dit artikel hebben 

vastgesteld dat de VL tot stand is 

gekomen op basis van maatschappelijk 

en politieke druk uit de samenleving. De 

VL komt rechtstreeks voort de particuliere 

weerbaarheidsbeweging. De preambule 

van het KB van 4 augustus 1914 spreekt 
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nadrukkelijk over het aanbod dat een aantal 

verenigingen voor vrijwillige weerbaarheid 

direct bij de algemene mobilisatie aan de 

staat hadden gedaan om onderdeel te 

mogen worden van de krijgsmacht. Alle 

Nederlanders - en de duizenden leden van de 

weerbaarheidsverenigingen die in Nederland 

actief waren in het bijzonder - kregen door de 

oprichting van de Vrijwillige Landstorm de kans 

om vrijwillig als militair tot de krijgsmacht toe 

te treden en bij te dragen aan de verdediging 

van Nederland. Daarmee was de Vrijwillige 

Landstorm als militaire organisatie een feit. En 

daarmee is het KNR niet alleen de voortzetting 

van de VL, maar erft het Korps via de VL ook de 

rijke traditie van de vrijwillige weerbaarheden 

én van de mogelijkheid van de burger om als 

vrijwilliger bij te dragen aan de verdediging van 

het land.

Desondanks is er binnen het KNR lang discussie 

gevoerd over de vraag of de afstamming 

en/of traditie van de VL misschien en 

andere en oudere herkomst had. Meer dan 

veertig jaar heeft binnen het korps onder 

de verantwoordelijkheid van meerdere 

Korpscommandanten het gedachtegoed 

geleefd dat de VL in een heel andere traditie 

staat. De VL en daarmee het Korps Nationale 

Reserve zou direct of indirect afstammen van 

de Schutterijen of in de traditie daarvan staan. 

Maar dat blijkt op basis van recent historisch 

onderzoek niet meer dan een veronderstelling 

te zijn geweest - of beter een onbewezen 

stelling.

Intussen is de aanname een eigen leven 

gaan leiden. Er zou met name een relatie 

zijn geweest met de  ‘oude’ schutterijen (in 

werkelijkheid de Haagse Nationale Garde in 

Franse dienst) die op 30 november 1813 de 

Prins van Oranje op het Scheveningse strand 

te hulp zouden zijn schoten en volgens de 

beeldvorming de eerste eenheden van de 

nieuwe KL zouden zijn geweest. Niets is minder 

waar, de groep gewapende mannen die bij de 

landing van de Prins op het strand aanwezig 

was, was een gelegenheidsmilitie bestaande 

uit bewapende burgers en enkele veteranen 

van het Staatse Leger. Ook zou er 15 jaar 

later een relatie zijn geweest met de Mobiele 

Schutterijen die tijdens de Belgische Opstand 

deelnamen aan de Tiendaagse Veldtocht. 

Het argument dat men hierbij aanvoerde 

was dat er bij de Mobiele Schutterijen die in 

1831 aan de Tiendaagse Veldtocht hebben 

deelgenomen sprake zou zijn geweest van 

‘vrijwillige schutterijen’. Maar ‘vrijwillig’ zijnde 

Schutterijen in werkelijkheid nooit geweest. 

Schutterijen werden gevormd op basis van een 

dienstplicht, de schutterijplicht om precies te 

zijn. Ook de mobilisatie van de Schutterijen 

in oorlogstijd was gebaseerd op militaire 

dienstplicht. Er waren vrijwilligers, maar die 

werden slechts gebruikt om de gelederen 

gevuld te krijgen. Het ging dan bijvoorbeeld 

om schutters vanuit de oudere lichtingen en 

vrijwilligers van de Schutterijen buiten de 

steden die niet werden gemobiliseerd.

Naast deze dienstplichtige Mobiele Schutterijen 

en het gemobiliseerde leger bestonden in 

tijdens de Belgische Opstand nog eens twaalf 

zelfstandige vrijwilligerskorpsen, waarvan 

er zes zijn ingezet tijdens de Tiendaagse 

Veldtocht. De vrijwillige korpsen studenten-

jagers van de Nederlandse universiteiten zijn 

daarvan het bekendst. De vrijwilligerskorpsen 

werden al in de loop van de jaren dertig 

van de 19de eeuw weer opgeheven. Deze 

vrijwilligerskorpsen waren wel vrijwillig, maar 

blijken op basis van recent onderzoek echter 
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hoogstwaarschijnlijk niet tot de Mobiele 

Schutterijen te hebben behoord, zoals vanuit 

het Korps altijd is gedacht. Ze hadden een 

zelfstandige status, buiten de Schutterijen.

En, om het ingewikkeld te maken, waren de 

Schutterijen in vredestijd bovendien geen 

militaire maar gemeentelijke organisaties die 

vielen onder de directe verantwoordelijkheid 

van de burgemeesters en daardoor onder 

de verantwoordelijkheid van de minister 

van Binnenlandse zaken. De burgerlijke 

weerbaarheden én de Vrijwillige Landstorm 

daarentegen vielen in vredestijd én in geval van 

oorlog beide onder de verantwoordelijkheid van 

de minister van Oorlog.

Tot verrassing van beide auteurs delen de VL 

en de vrijwilligerskorpsen uit de Tiendaagse 

Veldtocht dus wel een overeenkomstige 

traditie, maar is er geen enkel verband met de 

Schutterijen. Met het wegvallen van een lijn naar 

de Schutterijen en de vermeende vrijwilligheid 

daarvan zijn ook alle lijnen afgesneden 

die men heeft proberen te leggen met de 

schutterijorganisaties zoals die in de Republiek 

voor 1795 hebben bestaan.

Historisch onderzoek en geschiedschrijving

Op het gebied van onderzoek bestaat er een 

verdeling van verantwoordelijkheden tussen 

de korpsen en regimenten van de KL en het 

Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

(NIMH). De korpsen en regimenten zijn zelf 

verantwoordelijk voor hun historisch onderzoek 

en geschiedschrijving, dat staat in ieder geval 

te lezen in de Handleiding Militaire Traditie 

uit 1981. Het NIMH zorgt voor de Nederlandse 

militaire geschiedschrijving in algemene 

zin. Denk aan de prachtige jubileumboeken 

van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke 

Luchtmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke 

Marechaussee en het Korps Mariniers. De korps- 

of regimentsgeschiedschrijving is de primaire 

taak van het betrokken korps of regiment. 

Afstamming staat min of meer vast, maar 

traditie kan worden aangepast - natuurlijk beide 

alleen op basis van overtuigende argumenten.

Infanteristen Nationale Reserve 
krijgen wapeninstructie op het 
opleidingskamp Golf-links (1950)
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Het Korps Nationale Reserve geeft met zijn 

onderzoeksopdracht een krachtige impuls aan 

het onderzoek naar zijn korpsgeschiedenis. En 

het onderzoek heeft dus nu al tot aansprekende 

resultaten geleid. Wij vermoeden dat de twee 

opmerkelijke nieuwe feiten over afstamming 

en traditie van het KNR die wij hierboven 

beschrijven in bredere zin ook van belang zijn 

voor de historie van de KL als geheel. Zie het 

als inspiratie wat grondig historisch onderzoek 

in een weerbarstige materie voor ons Korps 

en Wapen kan opleveren. Wij spreken vanuit 

het KNR hier dan ook onze hoop uit dat de 

infanterieregimenten het onderzoek naar hun 

regimentsgeschiedenis krachtig ter hand zullen 

nemen.

Traditiehandhaving bij de 

Koninklijke Landmacht

De krijgsmachttradities onderstrepen de relatie 

tussen staat, krijgsmacht en koningshuis. Maar 

Aankondiging in het Staatsblad de oprichting 
van de Nationale Reserve op 5 Oktober 1948
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Tradities vervullen ook een wezenlijke rol 

binnen de krijgsmacht; ze dragen bij aan een 

gezonde ‘esprit de corps’ die op zijn beurt 

bijdraagt aan de gevechtskracht van de 

krijgsmacht en de eenheden daarin.

Binnen de Koninklijke Landmacht is een aantal 

organen actief dat de traditiehandhaving 

in goede banen leiden. Deze vormen een 

hiërarchisch geheel. Op het hoogste niveau 

opereert de Traditiecommissie Koninklijke 

Landmacht (TCKL), terwijl bij elk afzonderlijk 

traditieverband, zoals een regiment of korps, 

een traditieraad (RTR of KTR) de relevante 

zaken behartigt. Bij de wapens die bestaan 

uit meerdere regimenten of korpsen, is er als 

intermediair bovendien een wapentraditieraad, 

zo ook bij het Wapen der Infanterie. Dat is de 

Wapentraditieraad Infanterie (WTRI)

In grote lijnen is de taak van de centrale TCKL, 

de wapen-, regiments- en korpstraditieraden 

gelijk. Die bestaat er in de eerste plaats uit de 

tradities binnen de landmacht te handhaven 

en waar nodig te stimuleren. Daarnaast 

hebben deze organen samen met het NIMH 

een adviserende rol aan de wapen-, korps- of 

regimentscommandanten bij tal van zaken 

die de traditiehandhaving aangaan. Soms 

betreft dit zwaarwegende vraagstukken, zoals 

de toekenning van vaandelopschriften of de 

voortzetting, opheffing of juist heroprichting 

van regimenten of korpsen. Ten slotte hebben 

de TCKL en de wapentraditieraden een 

coördinerende rol bij het harmoniseren van de 

traditiehandhaving binnen de landmacht.

De publicatie van dit artikel maakt onderdeel uit 

van de onderzoeksopdracht van de auteurs. Alle 

suggesties en uitspraken in dit artikel komen 

geheel voor rekening van de auteurs.

Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt en meer willen lezen dan kunt u via de redactie 
de auteurs naar meer literatuur of de bronnenlijst vragen.

Vaandelwacht Korps Nationale Reserve tijdens 
de 4 augustus herdenking bij het Vrijwillige 
Landstorm Monument
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Op 18 mei J.L  hebben op het Infanterie Schietkamp (ISK)de Open Militair 

Kampioenschap Schieten en de Generaal van Wiggen Trofee 2022 plaatsgevonden. 

Ook enkele teams van het Korps Nationale Reserve gaven act de préséance  Het 

OMK is een internationale wedstrijd waarbij dit jaar 200 schutters (50 teams) uit 

zowel Nederlandse als buitenlandse teams meededen. De buitenlandse teams waren 

afkomstig Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk en Duitsland. 

OPEN MILITAIR KAMPIOENSCHAP 
SCHIETEN EN DE GENERAAL VAN 

WIGGEN TROFEE 2022 O
M

K SCH
IETEN

PUNTEN GESCOORD VOOR DE CLAS BOKAAL
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Historie

Om meer eenheden aan het trainen en naar de 

schietwedstrijd te krijgen, is in 2016 generaal BD 

van Wiggen verzocht of er een aansprekende 

trofee mocht worden gekoppeld aan zijn naam. 

Daar heeft hij mee ingestemd en sinds dat 

jaar is de van Wiggen Trofee voor die eenheid 

met de beste twee teams bij het Open Militair 

Kampioenschap (OMK) Schieten. Het betreft een 

geweer- en pistool team of twee geweer teams 

uit van de deelnemende eenheden. Het OMK 

Schieten vraagt het beste van de deelnemers, het 

is een combinatie van schieten en het leveren van 

een fysieke inspanning in estafettevorm. Er wordt 

geschoten met een Pistool Glock 17 en Geweer 

Colt. Naast goed kunnen schieten spelen ook 

het fysieke- en mentale aspect een belangrijke 

rol. Schieten is een belangrijk onderdeel van de 

militaire opleiding en een wedstrijd is een goed 

moment om de schietvaardigheid van diverse 

onderdelen te vergelijken en voor eenheden een 

moment om naar toe te werken.

Internationale wedstrijd

Baan Alfa van Infanterie Schietkamp Harskamp 

stond in het teken van het OMK en het NMK 

Geweer en Pistool. Veruit het spectaculairst is 

het OMK. In teams van 4 hollen deelnemers 

100 meter in estafetteverband naar het 

schietpunt om vervolgens onder tijdsdruk 

op de klapschijven 5 treffers te boeken. 

Voor iedere misser leggen ze een strafronde 

van 50 meter af. Raak schieten blijkt niet 

iedereen gegeven en menig schutter gaat in 

de fout. Veruit de meesten ondergaan hun 

‘straf’ niet van harte. Iets rustiger lopen en 

nauwkeurig werken op het schietpunt blijkt 

toch het beste, het voordeel hiervan is dat je 

strafronden loopt en bovendien eindig je hoger 

in het klassement. Wie aan het OMK Geweer 

meedoet, schiet 4 series: liggend ondersteund, 

liggend vrije hand, knielend vrije hand en 

staand vrije hand. Pistoolschutters schieten er 

ook 4, maar zij werken de schiethoudingen in 

omgekeerde volgorde af. De wedstrijd bestaat 

TEKST: Majoor Fred Warmer FOTO’S: Sportcommissie KL, Johan Bouman

Het vrouwen team van het Korps 
Nationale Reserve behaalde de eerste 
plaats tijdens het OMK.
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uit drie rondes in estafettevorm, waarbij 

10 teams per keer tegen elkaar streden. In 

de afsluitende finale moesten de 10 beste 

team het tegen elkaar opnemen, in die finale 

waren ook twee teams van 30 Natresbataljon 

vertegenwoordigd.

‘Every soldier a riflewoman’

Het vrouwen team van het Korps Nationale 

Reserve behaalde de eerste plaats  tijdens 

het OMK, wat ook het enigste vrouwenteam 

was die meedeed met het OMK. Onder de 

bezielende leiding van coach  korporaal Joke 

Molenaar, die sinds jaar en dag de drijvende 

kracht is geweest achter het vrouwen schiet 

en CLAS Bokaal team, Het was voor Joke 

haar laatste optreden aangezien ze door haar 

functioneel leeftijdsontslag ” gedwongen” 

wordt afscheid te nemen van haar ofzo 

geliefde Korps. Tijdens de prijsuitreiking is zij 

ook op een waardige manier bedankt voor 

haar tomeloze inzet al die jaren. 

De training voor, en deelname aan de 

Open Militair Kampioenschap Schieten is 

iedereen aan te bevelen die zijn of haar 

schietvaardigheden wil verbeteren. Goed 

kunnen schieten, ZelfHulp/KameradenHulp 

en een goede fysiek brengen een militair 

verder op het slagveld. Regelmatig de 

basisvaardigheden trainen, is voor iedereen 

een must. “Enkel het MBV-schietmoment 

gebruiken, is onvoldoende.  And last but not 

least, door de behaalde prestaties tijdens het 

OMK zijn er weer de nodig punten gescoord in 

de strijd om de felbegeerde CLAS bokaal.

Natres Team 1, klaar voor de strijd

Het dames team van het Korps
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De Spaanse heuvels in de omgeving van Madrid waren het decor van de jaarlijkse 

militaire competitie wedstrijd ARES RAID. Een loodzware patrouille van 35 kilometer, 

waar militaire vaardigheden door middel van scenario’s en theorie- en praktijktoetsen 

getest werden. Voor de eerste maal deed er een Nederlands team aan mee, en niet 

zonder succes. In een sterk internationaal deelnemersveld eindigde het Nederlands 

team van de Delta compagnie 20 Natresbataljon op de eerste plaats. Een unicum, 

voor de eerste maal sinds de oprichting van deze wedstrijd in 2005 ging een 

buitenlands team met de felbegeerde trofee naar huis . De term ‘fitte bazen’ valt in 

defensiekringen geregeld. Sportief zijn is wellicht ook inherent aan het beroep als 

militair; grenzen verleggen en steeds het uiterste van jezelf vragen en dat heeft het 

Delta team aangetoond en meer dan bewezen.

LOODZWARE PATROUILLE 
DOOR SPAANSE HEUVELS

W
ED

STRIJD
 ARES RAID

NATRES TEAM WINT EERSTE PRIJS
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In het weekend van 6 t/m 8 mei vond de 

jaarlijkse ARES RAID in Quijorna plaats. De ARES 

RAID is een patrouille van ongeveer 35 kilometer 

door de  bloedhete Spaanse heuvels in de 

omgeving van Madrid. Deze militaire competitie 

wordt gehouden voor reservisten en veteranen 

uit verschillende landen en  wordt georganiseerd 

door Asociación ARES de Reservistas Españoles 

(de Spaanse Reservisten associatie). Dit 

jaar waren er militairen uit Spanje, Groot-

Brittannië, Zwitserland, Frankrijk en Nederland 

aanwezig. De Nederlandse afvaardiging 

bestond uit vier leden van de Delta compagnie 

20 Natresbataljon, waaronder één vrouw. De 

competitie bestaat uit een route van ongeveer 

35 kilometer die aan de hand van een kaart en 

opgegeven coördinaten moet worden bepaald. 

De route moet zo snel mogelijk worden afgelegd 

en hierbij is goed kaartlezen en het kiezen van 

de juiste route dus essentieel, het parcours dient 

binnen 24 uur afgerond te zijn. Op verschillende 

coördinaten worden militaire vaardigheden 

door middel van scenario’s en theorie- en 

praktijktoetsen getest. Met deze testen zijn 

punten te verdienen, die weer meetellen met 

het eindresultaat. Het Nederlandse team, een 

afvaardiging namens CISOR, en onder auspiciën 

van de AVRM deed voor de eerste keer mee aan 

deze  militaire competitie in Spanje. 

Sergeant Jeroen vertelt: “we zijn afgereisd met 

het idee dat deelnemen en ervaring opdoen 

belangrijker was dan winnen, maar in ieder geval 

hadden onder elkaar afgesproken om niet als 

laatste te eindigen”. Sgt Jeroen vertelt verder: 

“door loting bleken we als laatste team te 

moeten starten, met een uur achterstand op het 

eerste team. Na de nacht-opdrachten begonnen 

we steeds meer in te lopen op de andere teams. 

Door het snelle tempo wat we aanhielden en 

de meest efficiënte routes die we kozen door 

middel van een nauwkeurige kaartstudie, wisten 

we in de ochtend het eerste team al in te halen. 

Na de eerste twee opdrachten, kwamen we ook 

TEKST: Majoor Fred Warmer FOTO’S: Sergeant Jeroen en de Asociación ARES de Reservistas Españoles

Gebruik maken van een bypass door de rivier.
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twee teams tegen die voor ons waren gestart. 

Door deze morele opsteker kreeg het team het 

gevoel dat er misschien meer te behalen viel dan 

alleen de eer van het meedoen.  Sgt Jeroen: “ik 

zei op een gegeven moment tegen Leon (een 

teamgenoot) “als we in dit tempo doorlopen en 

nog meer gas gaan geven, meer teams in gaan 

halen en de opdrachten goed blijven afwerken, 

dan lopen we misschien wel de top drie binnen?”

Heuvels en dalen

Sgt Jeroen vertelt enthousiast verder: “al 

snel haalden we de volgende twee teams in, 

waaronder een Spaans team, die gezien de zure 

blikken  op de  gezichten niet echt blij waren 

ingehaald te worden door ons op hun eigen 

terrein. Het leek wel of het zware parcours ons 

steeds minder moeite ging kosten, terwijl het 

een loodzwaar tocht was door heuvels en dalen 

en onder een brandende Spaanse zon”. Het 

team gedijde goed onder de omstandigheden, 

de taken waren goed verdeeld en de motivatie 

was optimaal. “We wisten nu dat we kans 

maakten op een hoge eindnotering, we hebben 

als een goed geoliede machine alles gegeven 

om maar steeds verder naar voren te komen 

in de wedstrijd”, aldus Sgt Jeroen. “Toen het 

Britse en Zwitserse team in het heuvellandschap 

in zicht kwamen hebben we besloten te gaan 

speedmarsen. Nadat we deze teams hadden 

ingehaald en een opdracht hadden gedaan zijn 

we verkeerd gelopen. Dit was de eerste keer 

tijdens deze wedstrijd dat we een fout maakten 

met oriënteren, een spannend moment omdat 

de Britten en Zwitsers ons op de voet volgden 

en we niet goed wisten wie er nog voor ons 

liepen. Omdat we een heuvel waar we zojuist 

omlaag waren gegaan weer op moesten 

klimmen, vreesden wij te zijn ingehaald door de 

achtervolgende teams, gezien het feit dat het 

ons veel tijd en energie kostte om deze oriëntatie 

fout te herstellen”, aldus Sgt Jeroen.

Rammen met je kadaver

Deze  “bypass”  zorgde er wel voor dat we een 

mogelijkheid  vonden in het terrein om een 

Als een goed geoliede machine alles geven
om maar steeds verder naar voren te komen
in de wedstrijd”.

De hitte trotserend, afzien en uitdagende
opdrachten
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snellere route te pakken”, legt Sgt. Jeroen uit. 

“Want na aankomst op ons volgende punt, 

bleek dat we niet waren ingehaald, maar dat 

we door deze route te nemen juist de andere 

teams hadden ingehaald. We liepen nu zelfs 

op de tweede plek, dit gaf ons extra motivatie 

en kracht om alles te geven en jacht te gaan 

maken op het vooroplopende team. Door een 

moordend  tempo aan te houden hebben wij 

dat team weten in te halen op de laatste 5km 

bergopwaarts, waarbij we ook nog langs en 

door een rivier moesten lopen”, en daarna 

doorrammen tot aan de finish”.

 

De finish in zicht.

Daarna is het einde dan toch in zicht. Uitgeput 

maar voldaan strijkt het Delta team zich neer 

bij de finish in het dorp Quijorna.  Niemand 

denkt aan een douche, eten of slapen. Er is nu 

nog maar 1 ding belangrijk; wie is de winnaar? 

Het bleek het Nederlandse team te zijn, die na 

17 uur doorrammen de eerste plaats wist te 

bemachtigen met maar liefst 96,3 van de 100 

punten en de beste totaaltijd. Een prestatie om 

trots op te zijn, zeker gezien dat het voor de 

eerste maal is dat er een buitenlandse team de 

eerste prijs veroverd. 

Afsluitend kijkt Sgt Jeroen terug: “we hebben 

als team een geweldige tijd gehad in Spanje, 35 

kilometer rammen door de Spaanse heuvels, 

de hitte trotserend, afzien, uitdagende 

opdrachten, noem het maar op,  het was een 

unieke ervaring! En dan we ook nog de eerste 

prijs wegslepen in Spanje is de echte kers op de 

taart van dit mooie avontuur”.

Met dank aan Sergeant Jeroen Scholtes Delta 

compagnie 20 Natresbataljon voor zijn bijdrage aan 

dit artikel en de aangeleverde foto’s.

Het winnende Natres team met fraaie prijs en oorkonde.
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Reservisten informatie op de selfservice 

Bij de krijgsmachtbrede beëdiging van reservisten 

op 9 april 2022 benadrukte de staatssecretaris, 

Christophe vd Maat, dat het verschil tussen 

beroepsmilitairen en reservisten steeds kleiner 

wordt. Volgens de staatssecretaris nemen 

reservisten inmiddels een volwaardige plek in 

binnen de krijgsmacht en kan Defensie nog veel 

meer reservisten gebruiken.

Op het vlak van arbeidsvoorwaarden voor 

reservisten is echter nog ruimte voor verbetering 

meldt de RIO-werkgroep.  Er wordt daarom 

gewerkt aan het harmoniseren van de 

arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van de 

reservist. 

Hieronder een voorbeeld:

Als reservisten worden opgeroepen in werkelijke 

dienst, dan zijn zij gelijkgesteld aan de 

beroepsmilitair. Tijdens de aanstelling is een 

beroepsmilitair echter 24/7 in werkelijke dienst 

en de reservist meestal niet, daarom wordt 

op een aantal onderwerpen verschil gemaakt 

tussen de beroepsmilitair en de reservist. 

Deze bijzonderheden en uitzonderingen staan 

opgenomen in een apart tabblad ‘reservisten’ 

op selfservice (selfservice/ mijn informatie/

reservisten). Als een onderwerp daar niet bij 

staat dan betekent het dat er geen wezenlijk 

onderscheid wordt gemaakt tussen de 

beroepsmilitair en de reservist en kan de 

informatie worden teruggevonden in het 

algemene deel van de selfservice.  

Reistijd

Komende edities zal November Romeo 

verschillende onderwerpen uitlichten. Deze keer 

het begrip “reistijd”. Een reservist heeft recht 

op vergoeding van de reistijd als 1) de inzettijd 

(exclusief reistijd) korter is dan 8 uur en 2) de 

opkomst niet plaats vindt op zijn/haar standplaats 

en 3)  de inzettijd en reistijd samen niet meer 

zijn dan 8 uur. Als voorbeeld: Reservist geplaatst 

op AOCS gaat een dienst draaien van 6 uur op 

Vliegbasis Leeuwarden. Zijn totale reistijd (heen- 

en terugreis) bedraagt 4 uur. De totale vergoeding 

bedraagt dan 8 uur. 

Meer informatie over reistijd is te vinden 

onder dienstreizen op: https://productie.cordys.

mindef.nl/cordys/nl-mindef-bop/portal/index.html#/

tabbip?id=A4D431B391092FB1E053D964320AB809

RESERVISTEN INFORMATIE OP DE SELFSERVICE

Volgens RIO-werkgroep kan informatie 
worden teruggevonden in het algemene deel 
van de selfservice.
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De sporters van het Korps Nationale Reserve hebben op 11 en 12 mei op De Ruyter 

van Steveninck-kazerne (RVS)  te Oirschot tijdens de Nationale Kampioenschappen 

Militaire Vijfkamp (NMK) hun visitekaartje afgegeven, maar liefst twee 

erepodiumplaatsen werden in de wacht gesleept. De sportieve “opperbaas” van het 

korps, korporaal der eerste klasse Guido van der Feen (20Natresbat) werd Nederlands 

Militair Kampioen Masters 2 én voor de 10e keer bijgeschreven in de Eregalerij 

NOC*NSF met het Vijfkampkruis, een zeer bijzondere prestatie.

KORPS NATIONALE RESERVE 
GEEFT VISITEKAARTJE AF

CO
M

PETITIE
MAXIMAAL PRESTEREN OP MILITAIRE VIJFKAMP
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In de categorie Senioren wist Sld1 Rein Eijlers 

van het 20e de 2 plaats te behalen naast de op 

de eerste plaats eindigende Vaandrig Jeroen Zoll 

(voormalig Natres). Sld1 Eijlers haalde hiermee 

óók het felbegeerde Vijfkampkruis binnen. 

Daarnaast werden de maximaal te behalen 

punten voor de CLAS-bokaal binnengehaald.

Met ruim 20 deelnemers vanuit alle drie de 

bataljons is de Natres als gebruikelijk goed 

vertegenwoordigd bij de MVK want naast de 

spelden in de kleuren brons, zilver, goud en het 

Vijfkampkruis zijn er ook punten te halen in de 

strijd om de CLAS-Bokaal. Zoals gezegd, de 100 

punten zijn binnengesleept. Hiervoor worden 

de punten van de beste vier deelnemers van een 

onderdeel bij elkaar opgeteld en zoals ook in 

de voorgaande jaren pakte het Natres team de 

eerste plaats.

Fysieke en mentale grenzen

Na drie jaren afwezigheid door de coronacrisis 

en extreme hitte waren de verwachtingen 

hooggespannen bij alle deelnemers tijdens 

het NMK in Oirschot. Ruim 80 deelnemers 

namen deel aan deze Nationale Militaire 

Kampioenschappen. Het Korps Nationale 

Reserve was verantwoordelijk voor meer 

dan een kwart van de deelnemers tijdens de 

2022 editie. Zoals de naam doet vermoeden 

bestaat het evenement uit vijf onderdelen. 

De deelnemers laten tijdens het NMK  zien 

wat ze waard zijn op de hindernisbaan, bij het 

schieten, zwemmen, hardlopen en handgranaat 

werpen. De Nederlandse Militaire Vijfkamp 

(NMK) is een sportdiscipline waar de fysieke 

en mentale grenzen meermaals worden 

opgezocht. Vaardigheden als concentratie, 

uithoudingsvermogen, kracht en snelheid heb 

je zowel als militair en als vijfkamper nodig. 

De militaire vijfkamp is hét sportevenement 

om te bewijzen dat je deze vaardigheden 

onder de knie hebt. De Militaire Vijfkamp 

(MVK) is de opvolger van de Zware Militaire 

Vaardigheidsproeven (ZMV). Deze term geeft 

TEKST: Majoor Fred Warmer FOTO’S: Sportcommissie KL

De Nederlandse Militaire Vijfkamp (NMK) is 
een sportdiscipline waar de fysieke en mentale 
grenzen meermaals worden opgezocht.
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veel beter de relatie aan met de bestaande 

internationale militaire vijfkampwedstrijden. 

De vijf wedstrijdonderdelen (schieten, 

handgranaatwerpen, hindernisbaan, zwemmen 

met hindernissen en de afsluitende cross) zijn 

nagenoeg identiek aan de vijf onderdelen van de 

internationale Militaire Vijfkamp

Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF.

Militaire Vijfkamp is een uitdagende 

sportdiscipline, omdat het prestaties vereist die 

in korte tijd na elkaar moeten worden neergezet. 

De prestaties resulteren in wedstrijdpunten. 

Afhankelijk van minimumprestaties op ieder 

onderdeel plus het wedstrijdpuntentotaal 

ontvangen militairen een insigne dat op het 

uniform mag worden gedragen: een bronzen, 

zilveren of gouden speld, of – alleen voor de 

beste militaire vijfkampers – het Nationale 

Vijfkampkruis NOC*NSF. De prestatieniveaus 

zijn ingedeeld in zes leeftijdscategorieën, 

waarbij de indeling wordt bepaald op basis van 

de leeftijd op de eerste dag van deelname. 

De onderdelen

Het eerste onderdeel van de vijfkamp is de 

schietproef. Tijdens dit onderdeel moeten 

de militairen verschillende schietoefeningen 

uitvoeren. Bij de werpproef wordt er gegooid 

met oefengranaten op diverse doelen. De 

Internationale hindernisbaan is het afsluitende 

onderdeel van de eerste dag. Deze baan bestaat 

uit een 20-tal uitdagende hindernissen. Op dag 

twee moeten de deelnemers een zwemproef 

met hindernissen en een crossproef (hardlopen) 

afleggen. Ruim een derde valt al af bij het Colt 

of Glock schieten, doordat ze niet voldoende 

punten halen. Maar een goede vijfkamper is 

voorbereid op álle onderdelen. 

Geschiedenis

Deze bijzondere multisport werd in 1916 

ingesteld door de Vijfkampcommissie van het 

Nederlandsch Olympisch Comité, de voorloper 

van de Stichting Sportonderscheidingen. 

Het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF is 

Een goede vijfkamper is
voorbereid op álle onderdelen.
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een door de Nederlandse regering erkende 

onderscheiding voor fysieke prestaties, die 

wordt verleend voor prestaties in de Militaire 

Vijfkamp. Het hoogst haalbare tijdens de 

vijfkamp is het Nationale Vijfkampkruis. 

Deze medaille wordt al sinds 1931 uitgereikt 

aan de militairen die aan de zware eisen 

voldoen. De onderscheiding is in 1931 

ingesteld door het Nederlandsch Olympisch 

Comité (NOC) als het Militaire Vijfkampkruis 

NOC, dat met terugwerkende kracht vanaf 

1916 werd verleend voor prestaties in de 

Militaire Vijfkamp. De onderscheiding werd 

in 1959 door het NOC overgedragen aan 

de Nederlandse Sportfederatie (NSF), en in 

1962 aan de Stichting Moderne Vijfkamp, 

de rechtsvoorganger van de Stichting 

Sportonderscheidingen.

Coach én deelnemer van het eerste uur (2006) 

Kpl1 Guido van der Feen, roept de natressers 

die van een uitdaging houden op om ook 

eens deel te nemen aan de MVK. Door de 

Coronajaren en andere omstandigheden is 

het deelnemersaantal sterk teruggelopen en 

is er ruim gelegenheid om deel te nemen aan 

dit prestigieuze onderdeel binnen de militaire 

sport. Het NMK MVK vindt meestal in mei of 

juni plaats. Hou dus de socials van de Natres en 

de website van de Sportcommissie KL goed  in 

de gaten en mis de editie van 2023 niet.

De Chef d’équipe luitenant-kolonel Rob 

Sommers, kan dan ook zeer tevreden 

terugkijken op de behaalde prestaties van zijn 

“Korps”. Met de steeds belangrijkere wordende 

rol van de Reservist in de hedendaagse 

Krijgsmacht en de nabije toekomst staat het 

Korps Nationale Reserve zeer stevig in zijn 

“sportieve schoenen”. En zijn van de underdog 

een zeer gerespecteerde tegenstander 

geworden bij de Militaire Kampioenschappen.

Met dank aan kpl1 Guido van der Feen voor zijn 

bijdrage aan het artikel en het aanleveren van 

de foto’s.

De Militaire Vijfkamp bestaat uit:

• lopen: 8 km veldloop voor mannen, 4 km 

voor vrouwen

• zwemmen: 50 m met hindernissen

• schieten: drie maal 10 schoten met Colt 

 of Glock

• hindernisbaan en

• handgranaatwerpen: juistheids- en 

verteworpen. 

Schieten: drie maal 10 
schoten met Colt of Glock.

Militaire vijfkampspeld in het brons, zilver of goud Het Vijfkampkruis
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1 CMI Commando

Vacant

RSD 400 GNK

Frank Kroon / Kap Julia Bobeldijk

DCC

Vacant

OOCL – Fanfare ‘Korps Nationale Reserve’
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In de volgende editie van November Romeo

•  De uitvoering van de Defensienota en de reservist

•   Interview met Lkol Hans Reitsma, nieuw hoofd bureau 

reservisten CLAS 

•  De reservist en zakelijk integriteit
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