
Zo aan het einde van het jaar is het heel ge-
bruikelijk om als redacteur terug te kijken 
maar dat wil ik met 2020 maar eens niet 
doen. Waarom alles nog eens herhalen ter-
wijl we stiekem blij zijn dat dit Corona-jaar 
achter de rug is? 

Verwacht van mij niet dat ik het ga hebben over Nationale 
Veteranendag die op een heel intieme wijze vanuit de 
Ridderzaal bij u op TV in de huiskamer werd geserveerd. Nee, 
dat zal ik niet noemen. Net zomin kijk ik terug op de afgelaste 
Reünie van 43 AAT, de afgelaste ISAF Reünie; dat komt vol-
gend jaar hopelijk alsnog.
Moet ik het hebben over het 20-jarig bestaan van ons 
Regiment waar onze Regimentscommandant op zeer inno-
vatieve wijze aandacht aan heeft besteed? Nee! En dan denkt 
u waarschijnlijk dat ik toch wel de traditionele deelname van 
onze vereniging aan de Sunsetmarch in Nijmegen zal noemen. 
Mis! Het hebben over alle creatieve, respectvolle varianten 
op COVID-proof herdenken? Nee hoor. Lees het straks zelf al-
lemaal maar op de pagina’s die volgen.
Ik ga geen woorden besteden aan de redactie, die dit jaar 
ondanks alle afgelaste evenementen, zich het zweet uit de 
bilnaad hebben gewerkt om toch weer vier aantrekkelijke 
uitgaven van Veterans B&T te vervaardigen en op tijd bij u 
op de deurmat te laten vallen. De online redactievergade-
ringen, haperend internet trotserend… Foto-keuze-stress 
voor de cover van dit blad. De deadlines toch weer iedere 
keer gehaald. Ik zou onze vaste publicisten zoals Michiel 
Teunissen of onze bestuursleden en mijn redactieleden kun-
nen bedanken voor hun input. Of Hans Schulz voor alle mon-
nikenwerk dat resulteerde in het drieluik over het LRC. Of alle 
Vetgeportretteerden. 
Nee. Ik doe het niet. Ik doe het gewoon niet dit jaar! 

Wat ik wèl doe? 
Ik geniet van alle innovaties die het mogelijk maken dat we 
met elkaar verbonden blijven: Dankzij live-stream zijn we 
getuige van belangrijke momenten binnen het regiment. Een 
prachtig nieuwe website. Een veelbelovende app waardoor 
we elkaar berichten kunnen sturen en oproepen kunnen 
plaatsen. Elkaar digitaal opzoeken… we zijn dit jaar er bedre-
ven in geworden en de mogelijkheden blijken talrijk! 

Wat ik ook graag doe? Ik kijk liever vooruit! Naar het oude 
normaal! Kom maar op met het vaccin. Ik kijk uit naar een 
nieuw jaar met activiteiten die wel doorgang vinden. Naar 
bestuursvergaderingen-in-levende-lijve of live redactie-
vergaderingen met Inka, Michel en Jeroen; weer ouderwets 
gezellig bij elkaar. Ik kijk uit naar een jaar vol reünies waar 
je elkaar op de schouders kunt slaan en sterke verhalen kunt 
vertellen met een pot bier in de hand, en die anderhalve me-
ter niet meer in de gaten hoeft te houden. 
Ik heb het helemaal gehad met ‘Zoom’-vergaderingen, 
webinars of ‘Teams’-borrels. Ik kijk uit naar een 
stadswandeling en bierproeverij in Amersfoort! Een 
Regimentsdodenherdenking met een bloemenpracht op het 
Logistieke Ereveld. Ik wil weer samen met jullie meelopen in 
het defilé op 5 mei in Wageningen of door Den Haag tijdens 
Nationale Veteranendag, in ons mooie verenigingstenue! Ik 
kijk uit naar…… 
“Keep on dreaming”, hoor ik u zeggen! Dat kan zo wezen, maar 
zonder dromen wordt de wereld er niet mooier op en krijgen 
we niets voor elkaar. Ik wens u mooie dromen toe in een 
mondkapjesloze, virusrisicovrij en gezond 2021 vol bezoek-
jes-over-en-weer en groepsbijeenkomsten.

Namens de redactie veel leesplezier,
Marc Souman
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Veel meer dan andere jaren heb ik ook al gehoord of gelezen 
dat we dit jaar maar zo snel mogelijk af moeten sluiten en 
achter ons moeten laten. Het idee daarbij is natuurlijk dat 
we op 1 jan 2021 weer ‘met een schone lei’ kunnen beginnen. 
Enigszins naïef natuurlijk maar op een of andere manier biedt 
dit idee toch weer wat perspectief om naar uit te kijken. Voor 
onze vereniging is dat perspectief dat we weer allerlei leuke 
bijeenkomsten en reünies voor jullie kunnen organiseren en 
elkaar dus weer kunnen zien en spreken. We zullen nog even 
geduld moeten hebben maar die momenten komen dichter-
bij! Achter de schermen gebeurt er nog van alles en nog wat 
om de vereniging draaiende te houden. Een van die dingen is 
dat we sinds 1 november een heuse ‘merchandise – beheer-
der’ mogen verwelkomen en dat we ons nieuwe verkoop-
punt bij de Historische Collectie hebben geopend. Mevrouw 
Heleen Loef heeft inmiddels onze hele voorraad onder haar 
hoede en heeft ook al met succes verschillende bestellingen 
ontvangen en afgerond. Heleen wordt bovendien nog geas-
sisteerd door een tweede enthousiaste vrijwilliger en met 
elkaar gaan ze alles rondom onze promotieartikelen verder 
professionaliseren. 

Een tweede belangrijke vooruitgang is dat de nieuwe website 
en de ‘app’ van het Regiment ‘life’ zijn gegaan. Dat is vooral 
de verdienste van de commandogroep van het Regiment, 
de beheerders van de website en voor onze vereniging onze 
secretaris; chapeau! De komende tijd zullen we als vereniging 

aan de slag moeten met het actueel maken en houden van 
de inhoud (content). Deze nieuwe tools zien er niet alleen erg 
gelikt uit maar als bestuur gaat het ook onze bedrijfsvoering 
vereenvoudigen. Te denken valt aan het inschrijven voor 
evenementen, bijhouden ledenbestand, communiceren met 
onze leden en niet te vergeten op een eenvoudige manier lid 
worden van de vereniging en het bestellen van merchandise. 
Kortom ook hier weer een stukje professionalisering.

Als ik dit zit te typen word ik zelf ook weer enthousiast van 
al die ‘kleine’ succesjes, dat maakt het vrijwilligerswerk ook 
zo dankbaar! Als je zelf ook graag iets voor de vereniging wil 
doen, laat dat dan even weten bij een van de bestuursleden. 
Lees dan vooral even het artikel verderop in deze editie over 
de formering van de reuniecommissies!

Tijd om dit voorwoord en dit jaar als vereniging af te sluiten. 
Dat doe ik weliswaar met de traditionele woorden, maar die 
hebben wat mij betreft een andere lading dan anders. 

Namens het voltallige bestuur en alle vrijwilligers wens ik al 
onze leden en hun dierbaren gelukkige feestdagen en vooral 
een gezond en spontaan 2021!

Hans Schulz

       VAN DE Voorzitter
Gisteren las ik in de krant dat 2020 het warmste jaar ooit is 
geweest in Europa. Nee, wees niet bang, ik ga het hier zeker 
niet hebben over de klimaatdiscussie maar het schoot wel 
door me heen dat het jaar 2020 door de Corona-crisis ook 
het meest rare jaar is geweest dat ik me kan heugen. 

In 1987 ging Carmella voor de grap met een vriendin mee 
naar een introductiedag van de Landmacht. Haar vriendin 
werd afgewezen, zij aangenomen! Haar geshockeerde, 
Siciliaanse vader trok snel bij toen hij zag hoe zij zich in 
haar element voelde binnen het leger. De teleurstelling 
over haar start als administratief medewerkster maakte ze 
meteen duidelijk aan overste Brouwer: “Ik blijf hier niet 
hoor, ik ga naar de KMA!” 

Tijdens haar loopbaan bij de AAT werkte ze als instructeur, 
stafonderofficier en werd als Groepscommandant twee keer 
uitgezonden naar Bosnië. Uit de eerste uitzending is een 
hecht groepje vrienden ontstaan. Elke 25 oktober herdenken 
ze de beschieting bij Travnik waar hun peloton in terecht 
gekomen is. Carmella was in Split de nieuwe kader van de 
rotatie aan het ophalen, toen ze hoorde wat ‘haar mannen’ 
was overkomen. Daar heeft ze het lang moeilijk mee gehad; 
één van de redenen om opnieuw naar Bosnië te gaan.
Carmella – inmiddels moeder - zwaaide in 2000 af.

Ze werkte jarenlang als consulente ‘Werk en Inkomen’ 
bij Gemeente Twenterand. Hier kreeg ze onder andere te 
maken met verslaafden, gedetineerden en jongeren met 
gedragsproblematiek. Geïntrigeerd door deze populatie 
startte ze haar eigen bedrijf Bushcraft: met enkele jongeren de 
bush in om vijf dagen onder primitieve omstandigheden voor 
zichzelf te zorgen. Later werkte ze voor de Hoenderloo Groep 
met dezelfde populatie, gebruikmakend van therapiehonden.

“2016 is voor mij een kanteljaar geweest. Mensen vroegen aan 
mij: wat doe je toch met honden?! Je begrijpt ze, ze luisteren 
naar je, jullie voelen elkaar aan… Tijdens mijn HBO opleiding 
tot gedragsdeskundige bij Dogvision, zag ik met Hulphond 
Nederland meteen een win-win-situatie: Hulphond kan een 
pup bij mij plaatsen, ik steun een goed doel èn ik leer van 
de pup. Zo ben ik er in gerold… Inmiddels run ik samen met 
iemand de hondenschool en hondenopvang Honderons. We 
zijn beiden kynologisch instructeur.”

Je bent inmiddels voor vier Labrador pups gastgezin voor 
Hulphond geweest. Wat is je drijfveer?
“Ik vind het belangrijk dat mensen zelfredzaam zijn en vrijheid 
kennen. Iemand die gehandicapt is, krijgt dat terug dankzij 
een hulphond die helpt bij dingen die voorheen niet konden. 
Tijdens het eerste jaar van een pup gaat het vooral om 
opvoeden en socialiseren; de hond zoveel mogelijk mee laten 
maken en klaar maken voor de maatschappij. Dus de eerste 
pup ging gewoon mee met Bushcraft. Hulphond geeft training 
en begeleidt tijdens het jaar; ik vul om de drie maanden een 
evaluatieformulier in.
Op voorhand weet je niet waar een pup geplaatst gaat 
worden. De hond maakt met z’n gedrag zelf duidelijk waar 
hij goed in is. Zo had ik een pup in een periode waarin ik als 
veteraan zelf niet goed te pas was; dan legde hij zijn poot op 
mijn voet of zijn kop in mijn schoot. Toen dacht ik: dat zou 
wel eens een goede PTSS hulphond kunnen worden. En een 
andere pup hielp mij een keer tijdens een mistige wandeling 
in het donker de opening in het hek te vinden... Dat is een 
mooie eigenschap voor een ADL hulphond.”

Eenmaal terug bij Hulphond wordt een match gezocht met 
een cliënt. Hoe is het om de pup terug te brengen?
“Afscheid nemen is verschrikkelijk, maar door los te laten 
maak ik andere mensen blij. Hugo maakte het mogelijk dat 
een meisje zelfstandig kon gaan wonen, Sim gaat met iemand 
mee op de scootmobiel en mag mee de bibliotheek in, Fida is 
epilepsiehond geworden en doet het heel goed.”

En weet je inmiddels wat je met honden doet waardoor het 
werkt?
“Ik observeer de hond in wat hij doet, ook vanuit mijn lichaam 
en gevoel. Ik ben voorspelbaar en daardoor duidelijk en dat 
geeft de ander zekerheid. Zo was ik als groepscommandant, zo 
ging ik om met jongeren met gedragsproblemen en dit is ook 
wat werkt bij honden. Bovendien: als in mijn hondenschool 
een hond komt met gedragsproblemen, is het meestal een 
spiegel van het gedrag van het baasje en dat maak ik dan 
bespreekbaar. En zo is de cirkel weer rond.”

in the 
SPOTLIGHT

Inka Logister-Proost

Naam: Carmella Zandvoort-Veneziano
Leeftijd: 51 jaar
Lid sinds: 2018, samen met partner Ted Zandvoort
Missie: 1993 Bosnië, 1NL/BE VN Tbat, A-cie, 1-pel Bulls Bucovaça (cover foto)
 1995 Bosnië, Bucovaça, Sarajevo
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UIT-INgezonden
Nieuwe website Regiment B&T online

Opening Loenen begraafplaats
Koning Willem-Alexander opende 26 november j.l. de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. De veteranenbegraafplaats 
is aangelegd naast Nationaal Ereveld Loenen en is bedoeld voor veteranen die later in hun leven besluiten begraven te willen 
worden naast andere veteranen. Zoals voorzitter dhr. Van Voorst tot Voorst het verwoordde: ‘Vrienden voor het leven, bijeen 
na het leven.’ Tussen de beide erevelden staat het nieuwe herdenkings- en educatiecentrum, dat dé plek moet worden voor 
herdenken, bezinning en uitleg over de inzet van Nederlandse militairen in het kader van vrede en veiligheid vanaf WO II tot 
en met actuele internationale vredesmissies.

Steen Rotatie T13
Oproep van onze Historische collectie; er zijn vast wel leden 
van de VVRB&T die wat achtergrondverhalen weten te 
vertellen over deze steen en de rotatie! Belangrijk om de ge-
schiedenis van ons Regiment te verzamelen en te vertellen. 

MOVERS reünie 20 mei 
2021 doorgeschoven naar 
voorjaar 2022
Als gevolg van de Corona maatre-
gelen was de geplande MOVERS 
Reünie van dit jaar (2020) al door-
geschoven naar 20 mei 2021. 
Gezien het feit dat de corona ons nog steeds van de straat 
houdt en het organiseren van grote “happenings” zoals een 
reünie met over de 150 deelnemers erg lastig wordt, hebben 
wij als reüniecommissie MOVERS besloten om de orga-
nisatie van de geplande reünie van 20 mei 2021 niet op te 
pakken. In overleg met de VVRB&T zullen we de organisatie 
van een volgende MOVERS reünie doorschuiven met een 
planningsdatum in het voorjaar van 2022.
Hopelijk zien we jullie MOVERS dan eindelijk weer op de 
reünie in 2022,

De reüniecommissie:
Kees Heuzer, Peter Koenen, Johan van Dinter en 
Geert Peters

Beste Regimentsgenoten,

In mei 2019 hebben de toenmalige RA en ik een 
verzoek gedaan aan onze webmasters eens na te 
denken over modernisering van onze website. Dit 
resulteerde in een plan waarin diverse mediums zijn 
verwerkt. Zo hebben we voor de zomervakantie onze 
nieuwe Facebookpagina https://www.facebook.
com/Regiment-Bevoorradings-Transporttroe-
pen-100196791330361 in gebruik genomen en een 
Instagram account https://www.instagram.com/ 
opgezet. Beide zijn gelinkt aan onze nieuwe website 
die gelanceerd is door onze regimentsoudste.

Nieuwe website
De vernieuwde website is een samenwerking tussen de Vereniging veteranen Regiment B&T, Bureau Geschiedschrijving 
B&T, onze Historische Collectie en het Regiment. Met vereende kracht wordt er nog steeds gewerkt om alle facetten van 
het Regiment een plaatsje te geven om zo benaderbaar te zijn voor jou en overige geïnteresseerden

http://www.regimentbent.nl
Nieuw in de website is de evenemententool die we gaan gebruiken om regimentsactiviteiten met je te delen. Op de 
nieuwe website kondigen wij niet alleen het evenement aan maar gaan we de administratieve afhandeling verwerken als 
aanmelding en de eventuele financiële afhandeling. Kortom de website is meer dan alleen een bron van informatie.

Regiments-app
Wat ook nieuw is de regiments-app welke terug te vinden is in de app store van:
Apple https://itunes.apple.com/nl/app/nl.verenigingenapp.regimentbent/id?mt=8
Google  https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.verenigingenapp.regimentbent           
Deze app zal een verlengstuk zijn van de website welke ook te gebruiken is op de device die we hebben ontvangen vanuit 
defensie. Ook voor tablets is er een versie gemaakt. Het is dan ook met gepaste trots en onder dankzegging aan ieder die 
hieraan heeft meegewerkt dat je via onderstaande links gebruik kunt gaan maken van onze websites en app. 
Om onze veiligheid te borgen is er een open en een gesloten deel.

Hoe log je in?
Voor het gesloten deel dien je je aan te melden. Ben je lid van de VVRB&T of heb je al toestemming gegeven dat we je 
gegevens in beheer hebben en mogen gebruiken dan ontvang je een mail met de inlog gegevens. Deze mail ontvang je 
direct vanuit de nieuwe site.

Hoe maak je een account aan?
Heb je nog geen toestemming gegeven of net geplaatst binnen het Regiment dan gebruik je de knop aanmelden. Je meld 
je dan alleen voor de site van het Regiment aan en niet direct voor de VVRB&T. Nadat je daar de gegevens hebt ingevuld 
en op verzenden hebt geklikt gaan we aan de slag met controle en na goedkeuring ontvang je een bericht terug om de 
overige gegevens in te vullen. 
 We wensen je veel gebruikers plezier en hopen dat je snel onze website bezoekt en ons digitaal weet te vinden via de 
app, Facebook en/of Instagram. Samen zijn we het Regiment, vanaf nu ook digitaal.

Mede namens de regimentsoudste en regimentsadjudant,
Regimentscommandant
Henk Plenk
Luitenant-Kolonel| d
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bij Sie Vk/Vrv 1LK. Eigenlijk ben ik wel altijd behouden voor het dienst-
vak, want ik heb nauwelijks functies buiten het vakgebied ‘verkeer en 
vervoer’ bekleed. Na mijn cursus Stafdienst werd ik weer geplaatst bij 
Sie VK/Vrv 1Lk. Daarna volgden nog twee banen binnen het legerkorps 
om in 1985 te vertrekken naar de Landmachtstaf. Daar heb ik onder 
meer mogen werken samen met Rob Kablau.
We moesten de behoefte aan wielvoertuigen voor de KL berekenen. 
Dat was een heidens werk met veel puzzelen. Op een gegeven moment 
meldde Rob dat hij alles in de computer had staan en de resultaten 
alleen nog maar hoefde uit te printen. Dat zouden we dan gedurende 
het weekend laten doen, omdat het een behoorlijk bestand was. Het 
was slechts een kwestie van de computer goed instellen. Die maandag-
ochtend kwamen we terug en de printer had zijn werk prima gedaan! 
Alleen was hij blijven steken en niet verder gekomen dan 11 Tankbatal-
jon, de eerste eenheid van het overzicht. Een stapel papier van 1,5 meter 
hoog en slechts één eenheid als resultaat.

Paul werd in 1987 bevorderd tot luitenant-kolonel en mocht 
in 1989 weer naar Stroe als hoofd van de sectie Verkeer en 
Vervoer.

De tijden veranderden, de Berlijnse muur viel en we moesten een nieu-
we vijand zoeken. We raakten betrokken bij uitzendingen naar Cam-
bodja, Irak en later Bosnië waar ik zelf Commandant van het 1 (NL/BE) 
VN Transportbataljon werd. Omdat ik gepland stond om commandant 
105 Transportbataljon te worden, stelde ik voor om Jan de Boer die als 
eerste commandant naar Bosnië vertrok op te volgen. En dat vonden ze 
in Den Haag ook een goed plan. Dan kon ik daarna het bataljon com-
manderen met mijn ervaring in Bosnië. Van de toenmalige BLS Couzy 
kreeg ik de bizarre opdracht mee om zonder slachtoffers terug te keren. 
Makkelijk gezegd vanaf het Haagse pluche.

Op 17 april 1993 vertrok je naar Bosnië. De voorbereidingen 
hiervoor werd verzorgd door het Centrum van Vredesmach-
ten. Hoe verliep dat?

Het Centrum voor Vredesmachten (CVV) was net opgericht en het 
was nog enorm onwennig allemaal. Er werd door iedereen keihard 
gewerkt, van alles uitgevonden hoe zaken moesten verlopen, maar 
niemand had nog een idee hoe het echt zou zijn. Toen ik in Bosnië aan-
kwam zag ik al snel dat de praktijk wel heel erg afweek van wat ze in 
de Harskamp hadden geleerd! Zo werd de mannen het buddysysteem 
aangeleerd. Dit werkt prima als je met een hele eenheid binnenkomt en 
de hele periode blijft. Maar dit werkt niet bij een eenheid waarbij steeds 
een deel wordt vervangen.  De taakstelling van het bataljon was kon-
vooien rijden door lastig terrein dat ook nog eens levensgevaarlijk was, 

omdat de routes door het gebied van de strijdende partijen liepen. En 
die hielden echt geen pauze als wij passeerden. We moesten natuurlijk 
net ingestroomde chauffeurs koppelen aan ervaren chauffeurs. Dus 
dat buddysysteem werd gelijk de kop ingedrukt. Ik heb Appie Noël, de 
commandant van het CVV ook gevraagd om instructeurs naar Bosnië 
te sturen, opdat ze ook zelf konden zien hoe het daar werkte, zodat ze 
met eigen ervaring hun lessen konden geven. En dat is ook gebeurd, en 
daar was iedereen heel blij mee.

De omstandigheden waaronder we daar reden, waren heel divers en 
zwaar. Dat is natuurlijk ook de reden dat wij er heen gingen en niet van 
Gendt&Loos. Ook de UNHCR was wat dat betreft erg bang en wilde 
regelmatig stoppen met konvooien rijden, omdat het te gevaarlijk was 
voor de chauffeurs. Maar wij waren daar juist omdat het gevaarlijk 
was…. Dus wij gingen door met onze taak onder niet al te luid pro-
test van UNHCR. Maar er ontstond wel een sfeer vanuit de pelotons 
dat zij het vuile werk moesten opknappen terwijl de staf lekker vanuit 
het hotel veilig en warm de opdrachten verstrekte. Al naar gelang het 
spannender werd, kwam dat geluid steeds vaker naar boven. En het 
was ook heel spannend voor die jongelui hoor. Er gebeurden dingen 
op plekken die je niet verwachtte. Het werk op de staf werd door mijn 
plaatsvervanger uitstekend geregeld en ik kon zo mee met de konvooi-
en om zelf ook te ervaren wat die jongens meemaakten. Ik ben heel 
veel onderweg geweest met de konvooien mee of zelfstandig controle 
rijdend tussen konvooien en kon dus met eigen ogen zien hoe het liep. 
Wat goed en wat minder goed ging. Dat is me niet altijd in dank afge-
nomen hoor. Want ik zag ook wat er misging en daar zei ik ook altijd 
wat van. Dat vonden die jonge pelotonscommandanten niet echt pret-
tig als ze dat op de zondagmiddag tijdens het ‘zondagmiddaggebed’ 
te horen kregen van de ouwe. En dat begreep ik goed hoor. Dat zou ik 
zelf ook niet prettig gevonden hebben als jonge PC. Jaren later kreeg 
ik gelukkig van ze te horen dat ze daar erg veel geleerd hadden en tot 
inzicht waren gekomen waarom ik dat zo deed. Ik heb er dus ook nooit 
spijt van gehad dat ik dat op die manier gedaan heb. 

UNHCR had op een gegeven moment vrijwel geen goederen meer voor 
de distributie. Er was domweg te veel vraag en te weinig aanbod. Met 
toestemming van UNHCR is toen een konvooi gereden met goederen 
van Charitas ten behoeve van de Kroatische bevolking. Na de uitvoe-
ring van dit konvooi bereikte mij het bericht dat het uitvoerende pelo-
ton bijna in opstand kwam. Het bleek dat er niet direct noodzakelijke 

 Voor het laatste Vetportret van het jaar rijd ik naar het 
“AAT-bolwerk’ van Nederland…Nunspeet. Tegen het cen-
trum, aan een rustige weg, staat het oude pand, in prima 
staat van Paul en Marion Schipper. Ik word op enthousiaste 
wijze welkom geheten door de jongste huisgenoot Nicky, 
een zwarte bouvier, die eigenlijk niet gepland was, maar 
toch is komen inwonen bij de familie.

Paul is al jaren voorzitter van de Reünievereniging T2-T6. 
Deze vereniging heeft zich afgelopen jaar bij de VVRB&T 
aangesloten. Een goede gelegenheid dus om hem eens aan 
u voor te stellen. Hij blijkt een makkelijk interviewslachtof-
fer; slechts een paar vragen zijn voldoende om hem te laten 
vertellen. En vertellen kan hij! Wat direct opvalt is dat hij ver-
telt met passie; over wie of wat hij spreekt, niet zozeer over 
hemzelf.

Als ik Paul vraag waar hij vandaan komt, waar zijn wieg heeft 
gestaan, volgt er een kort antwoord. Binnen twintig seconden 
komen we aan bij het begin van zijn militaire carrière. 

Mijn wieg heeft gestaan in Berkel en Rodenrijs en daar heb ik mijn 
jeugd doorgebracht tot ik naar de KMA ging in 1965. Vier jaar op de 
academie met veel lol, niet te veel studeren en toch goede resultaten 
halen. Daarna werd ik geplaatst bij 42 Bevocie en vond toen al dat de 
Intendance en AAT goed samen konden werken. Ik heb toen een vlag-
getje ontworpen met 2 diagonale zijden, een blauw en een karmozijn 
rood.

Pas aan het einde van het interview lukt het 
me om met Paul terug te keren naar zijn 
jeugd en familieleven.

Ik kwam uit een groot tuindersgezin, vlak na de 
oorlog. Ik was de oudste van zeven kinderen en 
er zat 16 jaar tussen mij en mijn jongste broer. We 
moesten altijd hard werken in de tuinderij. Ik wilde 
na de lagere school eigenlijk niet naar de HBS, 

maar mijn vader wilde dat beslist. Ook toen ik na drie jaar er mee wilde 
stoppen om in het bedrijf te gaan werken, was mijn vader gelukkig 
volhardend en moest ik de school afmaken. Toen ik klaar was, zag ik 
ook de andere kant van het verhaal. Ik zag hoe hard het bedrijf achter-
uit kon lopen en hoe hard je kon werken zonder dat het resultaat op-
bracht. Een vader die keihard moest werken maar nauwelijks het hoofd 
boven water kon houden.
Toen kwam ik erachter dat ik geen zin had om het bedrijf over te ne-
men. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik wilde. Ik wist alleen dat ik 
zeker niet de hele dag achter een bureau wilde zitten. En dan blader je 
door de radiobode en zie je een advertentie van de Koninklijke Land-
macht, iets met een motorfiets, kan ik me herinneren. En dat trok mijn 
aandacht.
Ik heb diverse functies bekleed in de onderbouw, ook bij het OCAAT. 
Hier had ik het niet naar mijn zin en was dolgelukkig toen ik het aan-
bod kreeg om geplaatst te worden in Rheindahlen. Dat was een ge-
weldige ervaring. Internationaal werken vond ik fantastisch. De sfeer, 
de bijzondere verhoudingen en de verschillen tussen de diverse landen. 
Ik verwonderde me over de verschillen in het strafsysteem van de an-
dere landen, vooral van de Engelsen en de Belgen. Deze waren op zijn 
zachtst gezegd opmerkelijk. Celstraffen werden met het grootste ge-
mak uitgedeeld, evenals forse geldboetes. Zodanig hoge boetes, dat de 
Engelse soldaten te weinig overhielden om hun gezin te onderhouden 
en hulp moesten zoeken.

We hebben in Duitsland gewoond tot eind 1975. Toen streken we neer 
in Nunspeet, waar ik CC bij 105 Tbat werd, gevolgd door een plaatsing 

Ted Zantvoort
PC 1e pel A-cie Busovaca, apr - nov 1993
Paul Schipper, een fijn mens, een charismatische verschijning, 
een betrokken leider die staat voor zijn personeel en waar je van 
op aan kunt, ook al leidt dat soms tot moeilijke beslissingen.
Een bataljonscommandant met veel kennis en kunde, die ik in 
het roerige Bosnie van '93 voor geen goud had willen missen.

Paul Schipper
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voedingswaren waren vervoerd, maar luxewaren als Marsen e.d. De 
zaak riekte, want enkele weken voordien waren leeggeroofde vracht-
auto's met hetzelfde merk gesignaleerd. 
Ik heb toen met het peloton gesproken en daar bleek mij dat er veel 
meer leefde. Het gevoel dat zij de vuile was moesten opruimen en de 
staf in luxe baadde, was er één. Ik heb toen gezegd dat ik na mijn verlof 
ingedeeld als chauffeur een konvooirit wilde meemaken. En dat heb 
ik toen ook gedaan en dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje door 
de eenheid: ‘de oude rijdt’…Ik kon dit makkelijk doen als ik mijn ver-
bindingen bij me had. Ook met de Belgen, die waren helemaal stom-
verbaasd dat een overste achter het stuur van een vrachtwagen zat. 
Het werd door de mannen ook gewaardeerd. Dat bleek goed voor het 
moreel. Minder plezierig was uiteindelijk dat juist het peloton waar ik 
een keer mee was meegereden op 25 oktober de kogels om de oren 
kregen, met 9 gewonden als gevolg. Dat vond ik wel heel vervelend. Dit 
was gevoelsmatig een beetje ‘mijn’ peloton geworden, maar het was 
natuurlijk net zo verschrikkelijk geweest als het bij een ander peloton 
was gebeurd.

Ik heb weleens gezegd dat ik nooit zo vaak bang ben geweest, maar 
ook nooit zo veel heb gelachen als juist in die periode. Dat staat haaks 
op elkaar maar ligt ook in elkaars verlengde. In die tijd waren de om-
standigheden ook totaal anders dan nu. Bijvoorbeeld een telefoontje 
naar huis plegen, was een exercitie op zich. Iedereen had slechts een 
paar belminuten per week, dat kun je je nu niet meer voorstellen. De 
chauffeurs die veel naar de Adriatische kust reden om klasse 1 op te 
halen, stonden hun belminuten af aan de lui die altijd op het kamp 
moesten blijven, want daar konden ze wel gewoon bellen. Die collegi-
aliteit kenmerkte wel de goede verhoudingen onderling.

Wat was het hoogtepunt van jouw uitzending Paul?

Poeh, daar moet ik wel even over nadenken. 

Het is voor het eerst dat ik Paul langer dan 15 seconden stil 
krijg.

Eigenlijk vond ik de hele uitzending wel een hoogtepunt. Er was niet 
iets wat er bovenuit stak. Het dieptepunt was natuurlijk 25 oktober. 
Die kwam ongelooflijk hard binnen. Waar ik veel lol aan heb beleefd 
was onze predikant. Die verzorgde elke zondag een dienst en toen ik 
die een keer had bijgewoond miste ik de muziek. Dus na de dienst riep 

ik hem bij me en zei, “Hoe je preekt, dat moet je zelf weten, daar ben 
jij van, maar moet je nu echt die ingeblikte liedjes laten horen… Heb je 
geen toetsenbord of piano? Dan ga ik wel spelen.” Na veel zoeken en 
graven, vonden we een niet al te best keyboard. Dus ik oefende de week 
voor de dienst de liedjes en bracht die ten gehore bij de kerkdienst. 
Waar ik ook van genoten heb, zijn de spaarzame momenten dat ik het 
hele bataljon bij elkaar had. Dat was eigenlijk alleen bij de medaille-
uitreikingen. En niet te vergeten, de verplichte barbecues wanneer één 
van de vriescontainers weer eens defect raakte. Dan moesten we na-
tuurlijk vleesbederf voorkomen en dan was er maar één goede oplos-
sing.

Hoe reageerde het thuisfront dat je op uitzending ging?

We kijken allebei naar Marion die lekker voor koffie en taart heeft ge-
zorgd en die gezellig bij ons aangesloten is.
Ja, dat vond ik natuurlijk niet zo leuk. Je weet dat het kan gebeuren 
maar als het dan zover is, dan ga je toch wel over zaken nadenken. En 
ik vond het erg lastig dat je nauwelijks contact had met elkaar. Het 
briefverkeer werkte wel, maar op een vraag die je stelde kreeg je pas 
weken later antwoord. Dat vond ik echt heel lastig; dat ik niet wist wat 
er allemaal gebeurde daar.

Waren de kinderen toen nog thuis?

We hebben twee meisjes. Renske, de oudste, studeerde in Zwolle en 
was net op kamers. Iris, de jongste, was nog gewoon thuis. En we heb-
ben het best gezellig gehad samen. Iris volgde alles uit de media. Ze 
knipte alle artikelen uit en ging overal met mij mee als er iets voor het 
thuisfront te doen was. Dat vond ik erg prettig. Maar ik vond het een 

heel spannende periode. Want je weet gewoon niets, daar houd ik niet 
zo van hahaha. 
En ik kan me die 25e oktober nog herinneren. Op de radio was die dag 
een uitzending waar soldaten uit Bosnië vertelden hoe de situatie daar 
was en wat ze meemaakten. Die uitzendingen waren er regelmatig en 
daar luisterde ik altijd naar. En juist toen op die dag, hoorde ik dat er 
iets heel erg mis was. Ik schrok enorm en belde gelijk naar het Situatie 
Centrum in Den Haag, waar ik niet veel van te horen kreeg omdat ze 
alles nog moesten uitzoeken. Dat deed toen wel heel veel met me, weet 
ik nog.

Paul vult aan:

Ik kreeg het bericht door en verbrak alle verbindingen naar buiten en 
wees de S1 als woordvoerder aan. Hij kreeg de opdracht om alle jour-
nalisten af te poeieren. We wisten natuurlijk ook niet veel. De beschie-
ting vond op grote afstand van ons vandaan plaats, en we moesten 
alles met de Engelsen in Vitez regelen, omdat die daar in de buurt za-
ten. Pas laat kreeg ik van Commandant Britbat een telefoontje en hij 
vroeg of ik zijn kant wilde uitkomen. Toen ik daar arriveerde zag ik de 
slachtoffers: er was voor even niet veel van die stoere soldaten over. 
Gelukkig waren de meesten licht gewond maar toch behoorlijk over de 
toeren. Het meest vervelende was dat dit de laatste rit voor die jongens 
was, en dan gebeurde dit! 

Dan kom je terug in Nederland en word je bataljonscomman-
dant. De uitzending heeft je wel wat gedaan als mens, com-
mandant en veteraan. Hoe gaf je daar invulling aan?

Ja dat klopt, zegt Paul waarop Marion gelijk aanvult: “Bij Schiphol 
houdt het niet op”, waren zijn woorden toen hij uit het vliegtuig stapte, 
en dat is zo. Tot de dag van vandaag.
Paul neemt het stokje weer over: Als bataljonscommandant en ‘echt-
genoot van’ wist ik natuurlijk wat het was voor het thuisfront om 
maar summiere informatie te krijgen en samen met mijn toenmalige 
Bataljonsadjudant Thomas Spang hebben we een eigen thuisfron-
torganisatie gevormd voor degenen die na ons gingen. Dat werd erg 
gewaardeerd. Maar ook moest iedereen die na de uitzending weer aan 
het werk ging eerst een gesprek met mij of Thomas hebben gehad. We 
wilden weten hoe het met de mannen en vrouwen ging. Dat schepte 
wel vertrouwen volgens mij. 
Om de banden met de oud-leden van mijn bataljon aan te halen, or-
ganiseerden we een reünie in 1994. Bij de poort stonden roadblocks, 

tonnen met vuur en witte voertuigen. Die mannen schrokken zich rot 
maar het was erg geslaagd. In 1995 volgde weer een reünie. Na een 
enquête spraken we af dat we om de 5 jaar een reünie zouden houden. 
De volgende is weer in 2023.
Zo is de zeer trouwe reünie-commissie T2-T6 ontstaan. En deze heeft 
nog steeds dezelfde samenstelling als toen. Met John Blitz, Peter de 
Block, Rob van Breemen, Ronald v.d.Lind, Ruud Pauli, Michel Roest en 
Jeroen Visscher. Vergaderingen van de commissie zijn in principe hier 
bij ons thuis en dat is altijd heel gezellig.
Marion vult aan: Dat vind ik ook erg leuk natuurlijk, ik ken die man-
nen en de echtgenotes ook allemaal en er is een hechte vriendschap 
ontstaan. 

Om deze reünies te kunnen blijven financieren moesten we een vereni-
ging oprichten. Omdat de lichtingen T2 tot en met T6 onder mijn com-
mando hadden gediend, zijn we daarmee verder gegaan. Ook om het 
verband er een beetje in te houden. De VVRB&T bestond toen nog niet 
en het LRC was niet zo actief om jonge veteranen te omarmen. Toen 
eenmaal de VVRB&T actief werd en liet zien dat ze er voor alle vetera-
nen van het Regiment B&T was, hebben we als bestuur aan onze leden 
voorgelegd of de noodzaak van een eigen vereniging nog wel bestond. 
De ledenvergadering stemde toen voor opheffen van onze vereniging 
en raadde eenieder aan om lid te worden van de VVRB&T. Ik vind het 
jammer dat andere verenigingen die stap nog niet hebben gemaakt en 
begrijp het eigenlijk ook niet zo goed. Maar ik hoop dat ze in de nabije 
toekomst toch die stap gaan maken. Wij zijn blij met de invoeging bij 
een professioneel ingerichte en bestuurde vereniging waarbij we de 
ruimte hebben en krijgen onze eigen identiteit te behouden en onze 
eigen reünies kunnen organiseren. Dat gun ik die andere verenigingen 
ook zo.

Het is best wel uniek zolang betrokken te blijven bij zo’n ver-
eniging. Hoe is dit zo gekomen?

Ja dat is ook zo maar het zijn ook allemaal leuke mensen en we hebben 
gezamenlijk wat meegemaakt. Dat verbindt natuurlijk enorm. En er 
zaten geen echt verkeerde types tussen. De paar die we moesten repa-
triëren, waren goede mannen die om verschillende redenen niet kon-
den worden gehandhaafd. Ze gaan me allemaal nog aan het hart. En 
als ik iets hoor van iemand die problemen heeft, ga ik er gelijk achter-
aan. Ik ga met ze praten en kijken of ik ze kan helpen of in ieder geval 
de weg kan wijzen voor hulp. Voor mij blijven dit altijd ‘mijn mensen’ 
en zolang ik kan zal ik daar altijd voor blijven staan.

Met die woorden sluiten we het gesprek af. Mijn dictafoon 
noteert 1 uur en 53 minuten, Waarvan ik er zeker drie zelf van 
heb gebruikt. Altijd fijn om iemand op de praatstoel te heb-
ben! Zo ook bij Paul, en Marion. Een warm stel met oog en 
hart voor anderen. Terug in de auto op weg naar huis bleef 
die ene zin nog lang nagalmen in mijn hoofd: Bij Schiphol 
houdt het niet op! En zo is het.

Ron Deelen
In 1993 was hij mijn bataljonscommandant in het roerige Bosnië. Hij ging 
regelmatig mee met konvooien en net zo makkelijke reed hij de 10-tonner of hielp bij 
lekke banden. En dat werd door de, vaak jonge, militairen zeer gewaardeerd. Na zijn 
eigen rotatie kwam hij mij direct opzoeken in het CMH, waar ik na mijn beschieting 
vele weken lag. Hoe bijzonder om daar van hem, mijn herinneringsmedaille 
opgespeld te krijgen.
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Dagorder 20 jaar B&T  
Regimentscommandant Bevoorradings- en Transporttroepen

Op 7 maart 2001 heeft onze toenmalige vorstin, Hare Majesteit 
Koningin Beatrix, ons vaandel uitgereikt aan de regiments-
commandant. Een ceremonie die plaats vond op de bakermat 
van het regiment de Kolonel Palmkazerne in Bussum. Met de 
oprichting startte de toenmalige regimentsleiding met de 
drie hoofdtaken die het regiment heeft. Namelijk traditie-
handhaving, saamhorigheid en bijzondere personeelszorg 
toegespitst op onze veteranen. 

Vandaag de dag kent ons regiment vele activiteiten en 
evenementen die bijdragen aan deze drie hoofdtaken. Wij 
informeren u daarover met onze jaarkalender, via e-mails, 
het internet en facebook. Een greep uit onze tradities zijn het 
regimentslied, de diners, onze dodenherdenking, het regi-
mentsappèl, de regiments-soldaat en de korporaal van het 
jaar, reünies voor veteranen maar ook niet te vergeten onze 
palmpit. Er komen nog steeds nieuwe aspecten bij, zoals  de 
regimentsdag en de kranslegging op bijzondere locaties met 
een verbondenheid aan ons regiment.

Dat ons regiment leeft merken we aan het aantal deelnemers 
bij die activiteiten en evenementen en de reacties na afloop. 
Samen zijn wij het regiment en daar geven wij samen invul-
ling aan. Zowel op het gebied van regimentsaspecten als in 
ons dagelijks werk. Als jongste, maar ook als grootste regi-
ment van de Koninklijke Landmacht mogen wij trots zijn op 
de behaalde resultaten na 20 jaar. Zowel bij onze operatio-
nele eenheden als in de ondersteunende diensten en bij de 
opleidingseenheden, leveren wij als B&T-ers een belangrijke 
bijdrage aan het slagen van de opdrachten die Defensie en in 
het bijzonder de Koninklijke Landmacht heeft.  

Het afgelopen jaar hebben we een groot aantal tradities en 
ceremoniële activiteiten niet kunnen uitvoeren. Door opge-
legde maatregelen door de overheid en vanuit de organisatie 
is het ook niet verstandig bijéén te komen in zulke grote 
getallen met alle risico’s van dien. Maar wij, de regiments-
oudste, -commandant en -adjudant doen er alles aan om het 
regiment op alternatieve wijze te vertegenwoordigen. Dat 
kunnen wij niet alleen, u, jij als regimentsgenoot hebben we 
daarbij nodig. Samen zijn wij het regiment. 

Ik feliciteer ons allen met dat behaalde resultaat en ons 20 ja-
rig bestaan. Ik spreek de hoop uit dat wij ook de komende 20 
jaar onszelf in ons bestaan blijven ontwikkelen en de waarde 
van ons regiment weten te behouden en waarderen, op zowel 
het operationele als het traditie en ceremoniële vlak, en dat 
onze saamhorigheid hierbij leidend mag zijn. Ik begroet u 
graag weer op één van onze regimentsactiviteiten zodra deze 
mogelijkheden er weer zijn. 

Soesterberg, 20 oktober 2020

De Commandant Regiment Bevoorradings- en 
Transporttroepen

H.Plenk
Luitenant-kolonel

Vandaag (20 oktober 2020 red.) bestaat ons Regiment 
Bevoorradings- en Transporttroepen 20 jaar. Het vierde  
lustrum waarbij we zeker met gepaste trots mogen 
terugkijken op een periode waarin ons regiment is gegroeid 
in haar saamhorigheid en tradities. 

 Je maakte verbinding tussen willen en kunnen. Je 
kende de logistiek achter een slok water. Immers, achter elke 
militair stond een logistiek leger. Je leerde iets voor de rest 
van je leven. Je legde de lat steeds hoger. Je leerde doorbijten. 
Knopen doorhakken. Overwinnen. Het was een ander helpen, 
als je er zelf doorheen zat. Het was vertrouwen op iemand die 
vertrouwde op jou. Het was voor elkaar opkomen. 

 Herken je jezelf een beetje in de bovenstaande teksten? 
Ze rollen regelmatig de huiskamer in, afkomstig uit de wer-
vingscampagnes van defensie. En eerlijk gezegd, als ik de ge-
likte filmpjes met flitsende hightech langs zie komen, krijg ik 
bijna zelf zin om mij alsnog aan te melden… In gedachten zie 
ik mijzelf strak en lenig van de duikplank springen, sierlijk en 
met souplesse door het water scheren, om vervolgens met 
een heel team coole kerels in volledige uitrusting geruisloos 
en stoer uit het water te rijzen… 

 Wat maakte, dat jij je aanmeldde? Hoe gaat zoiets… 
In 2013 hoor je het liedje van Kraantje Pappie en neuriet mee: 
… we laten handen zien, is het nodig, dan laten we tanden zien. Het 
wapen groot en sterk… yeah… gecamoufleerd tot aan de lul. En je 
denkt: “Dat wil ik!”
In 1995 vind je graaiend in een zak paprika chips ‘n flippo: het 
is de smoel van een vrolijke Frits met baret en de tekst: Zet ‘m 
op, scoor een job! En dan denk je: “Ja! Ik meld me aan!”

 De succesvolle wervingscampagne kraskraskras ‘ge-
schikt/ongeschikt’ staat in ons collectief geheugen gegrift. 
Een middenweg is er niet. Maar hoe wéét je of je geschikt 
bent? Je kunt je nog zo goed voorbereiden, je weet het kras-
kraskras pas, als je daadwerkelijk voet zet in conflictgebied. 
Die laatste mijl rijdt. Na vijandig vuur tussen A en B, toch het 
materieel terugbrengt van B naar A. 

 In oktober presenteerde Ank Bijleveld de Defensievisie 
2035. Als ik haar dreigingsanalyse zie, worden mijn grootste 
angsten bevestigd. En zie ik haar probleemanalyse dan zakt 
me de moed en mijn veiligheidsgevoel in m’n burgerschoe-

nen. Gelukkig heeft ze een wensenlijst opgesteld waarmee ze 
wil ‘vechten voor een veilige toekomst’.
Dankzij dit visiedocument weten we alvast het profiel van de 
toekomstige B&T veteraan: het zal een ‘uniek mens’ zijn met 
‘arbeidsextensieve capaciteiten’ en een ‘sterk innoverend 
vermogen’. We kunnen ervan uitgaan dat leden van VVRB&T 
straks terugkijken op een loopbaan waarin hij/zij ‘escalatie-
dominant’ de ‘geopolitieke escalaties’ het hoofd bood. De 
veteranen zijn ingezet bij ‘onvoorspelbare natuurlijke drei-
gingen’ of hebben cyberaanvallen overleefd. 

 Ik ga Ank de volgende wervingstekst voorstellen: 
Je weet: wereldvrede is een utopie. Desondanks zet je je in 
voor vrede en veiligheid. Want je bent altruïstisch to the max. 
Volg je passie en maak het verschil. Vanuit je droom, vanuit 
familietraditie, vanuit je drive. Conformeren aan een domi-
nante groepscultuur van saamhorigheid en verbondenheid is 
een pré.
Je weet niet waar je aan begint. 
En toch ga je. Jij neemt de gok! 

Je moet het maar kunnen...

COLUMN
  
 Inka Logister-Proost

Gokje wagen.
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     1945             1956              1958             1960             1963             1965             1973             1974            1991             1992        

75 jaar geleden, op 24 oktober 1945, werden  
de Verenigde Naties (VN)  opgericht met als 
voornaamste doel het bevorderen van  
vrede, veiligheid en mensenrechten in de 
wereld. Aanvankelijk 51 landen lid; tegen-
woordig 193 landen.  

 

Jemen—UNYOM 
1963—1964 

Pakistan—UNIPOM 
1965—1966 

Congo—UNOC 
1960—1963 

Libanon—UNOGIL 
1958 

Sudan—Rampenbrigade (108 LttCie)  
1974 

Libanon—UNIFIL 
1974—1985 

Ondertekening oprichtingsverdrag  

Israël/Palestina—UNTSO 
1956—Heden 

Golan—UNDOF 
1973—Heden 

Sudan, AAT 

2017 UNDOF  samen- 
werking met UNTSO 

Angola 
UNAVEM II 
UNAVEM III 
1991—1997 

Cambodja—UNAMIC  UNTAC 
1992—1993 

UNTAC, Cambodja, MOVCON  
Vliegveld Phnom Penh 

Zes bestuursorganen: de Algemene Ver-
gadering, de Economische en Sociale 
Raad, het Internationaal Gerechtshof, het 
Secretariaat, de Trustschapsraad en de 
Veiligheidsraad. 

Gespecialiseerde organisaties: UNESCO, 
de Wereldbank en de Wereldgezond-
heidszorg-organisatie (WHO). 

Gespecialiseerde programma’s zoals   
UNICEF en Ontwikkelingsprogramma 
UNDP. 

1980 Bospomp-straatje  
(omgeving CP van de Vzgcie) 

Bevobunker in Harris 

1980 Bevopel  Dutchbat 

tijd
lijn

 75 ja
a

r Haïti—UNMIH 
1993—1996 

   1992         1993         1994         1995         1998         2000         2003         2004         2005         2006         2010         2013 

Burundi—UNAMS 
2004 

Congo—MONUC 
2005— 2007 

Sudan—UNAMS 
2004— 2005 

Jordanië—UNHAS 
2004 

Libanon—UNIFIL 
2006— heden 

   75 Jaar Verenigde Naties 

Mali— MINUSMA 
2013— heden 

Sudan— UNMS 
2005— heden 

Liberia—UNMIL 
2003— 2004 

Cyprus— UNFICYP 
1998— 2001 

Ivoorkust— ONUCI 
2010— 2011

Ethiopië, Eritrea, Djibouti— UNMEE 
2000—2001 

Voormalig Joegoslavië—UNPROFOR 
(Bosnië, Kroatië) 

1992—1995 

Israël, Syrië— UNDOF 
1995— 1997 

UNMEE  (Ndl & Ca),   
logistieke kamp bij  
Dekemhare in Eritrea.  

DAF vrachtwagen aan boord van  
de Lockheed Starlifter  

t.b.v.  operatie Provide Care 

Zaïre, Rwanda -Provide care 
1994 

UNFICYP, Cyprus, ingang kamp 

UNPROFOR, Bosnië, Santici,  BEVOCIE 

Bronnen: 
 
BGB&T 
Defensie.nl Missie-overzicht 
UN.org 
NIMH Beeldbank Defensie 
Nationaal Archief 
Historiek.net 

Samenstelling: Inka Logister 

Met dank aan: Geert Peters,    
Jack Veenstra,  Marc Souman,  
Michel Roest, Sebastiaan Hoek 

2014 MiINUSMA Sustainment 6 
Lossen C-130 o.l.v. MOVCON 

airdrop CET/FIT van  
LRRPTG 6 naar 7  
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In afwijking van voorgaande jaren was de Regimentsdodenherdenking dit jaar gepland 
op 12 mei. Niemand had vooraf kunnen bedenken dat dit geen doorgang kon vinden 
door de Corona-crisis. 

Ook in het najaar was het als gevolg van de maatregelen nog steeds niet mogelijk om een 
grootschalige herdenking te organiseren. Om dit eerbetoon aan onze gevallenen niet zo-
maar voorbij te laten gaan is er door de Regimentsleiding besloten op 11 september alsnog 
een kranslegging te houden in het bijzijn van de voltallige Regimentsraad met inachtne-
ming van de Corona maatregen uiteraard.

Na een prima toespraak hebben de Regiments oudste, bgen Arco Solkesz en de Regiment-
scommandant een eerste krans gelegd. Daarna mocht ik als voorzitter van onze vereniging, 
samen met mijn Bosnië buddy Lkol Michel Vial, een tweede krans leggen namens al onze 
leden en alle veteranen van het Regiment. Een bijzondere herdenking in een bijzonder tijd.

Hans Schulz

Regiments 
dodenherdenking 
2020

VAN DE BESTUURSTAFEL (III) 

HOE ZAT HET OOK ALWEER MET DIE REUNIECOMMISSIES?

Elke reüniecommissie heeft voor het 
bestuur 2 a 3 vrijwilligers nodig die, 
met ondersteuning van het hoofd-
bestuur zelf reünies organiseren voor 
hun verschillende missies. Belangrijk 
is dat deze reuniecommissies met een 
beperkt aantal randvoorwaarden he-
lemaal autonoom zijn en zelf keuzes 
maken in samenstelling, frequentie 
en manier van organiseren van een 
reünie. We hopen met deze concre-
tere aanpak dat leden zich zullen her-
kennen in ‘hun’ reüniecommissie en 
zich willen inzetten om leuke reünies 
te organiseren voor hun doelgroep. 
Het is leuk werk, je ontmoet veel 
nieuwe collegae en de belasting in tijd 
is laag! 
Dus waar wacht je op; meldt je aan via 
voorzitter@veteranenbent.nl. 

De samenstelling van de reuniecom-
missies is de volgende. Deze cluste-
ring is niet ‘in beton gegoten’, maar 
wel de meest logische. Verder blijft 
onze zeer actieve reuniecommissie 
van de ‘Movers’ gewoon bestaan. Het 
is immers een groep veteranen die 
door hun takenpakket overal ter we-
reld zijn ingezet.

Reuniecommissie Balkanmissies
ECMM EU vm. Joegoslavie (diverse) 1991 2007
Unprofor (Tbat, SptCmd, HQ BH Command, Tcoy Northag) VN vm. Joegoslavie 1992 1995
Sharp Quard WEU/NAVO vm. Joegoslavie 1993 1996
ICFY VN vm. Joegoslavie (Servie) 1994 1996
IFOR NAVO vm. Joegoslavie Bosnie) 1995 1996

SFOR NAVO vm. Joegoslavie (Bosnie) 1996 2004
Extraction Force (E‐Force) NAVO Vm. Joegoslavie (Macedonie) 1998 1999
AFOR NAVO Vm. Joegoslavie (Albanie)
KFOR NAVO Vm. Joegoslavie (Kosovo) 1999 2000
TFF/ Essential Harvest NAVO Macedonie 2001 2006
Eufor EU Vm. Joegoslavie (Bosnie) 2004 2017

Reuniecommissie Afghanistan missies
OEF VS Afghanistan 2001 2014
ISAF NAVO Afghanistan 2002 2011

Reuniecommissie Irak missies
Provide Comfort  VS Irak 1991 1992
SFIR NAVO Irak 2003 2005
CBMI NAVO Irak 2015 2018

Reuniecommissie Afrika missies
Unavem VN Angola 1991 1997
Provide Care  VN Zaire/Rwanda
Unmee VN Ethiopie/Eritrea 2000 2003
Vredesmissie VN Burundi 2004 2007
Vredesmissie (ONUCI) VN Ivoorkust 2010 2011
ACOTA Rwanda
EUTM  EU Mali 2013 ?
Minusma VN Mali 2016 2019

Reuniecommissie Verre Oosten missies
Indie NL Vm. Nederlands Indie 1946 1950
Nieuw Guinea NL Nieuw Guinea 1950 1962

Reuniecommisie Midden Oosten missies
UNTSO VN Israel ‐ Syrie ‐ Libanon ‐ Egypte ‐ Jordanie 1948 heden
Sinai MFO‐I Egypte/Sinai 1982 1995
Unifil VN Libanon 1979 1985
Unficyp VN Cyprus 1998 2001
BMDTF NAVO Turkeye 2013 2015
UNDOF VN ISRAEL ‐ SYRIE 1995 Heden

Overige missies (al dan niet met veteranenstatus)
UNTAC VN Cambodja 1992 1993
Recovery MH 17 Oekraine
Tdet Sahel FAO/Buza Sahel
Orkaan Louis Sint Maarten
Noodhulp tsunami Kust Indonesie
Disaster Relief Team (aardbeving) NAVO Pakistan 2005 2006
USAR Haiti
USAR Nepal
EFORCE (Efp) Litouwen (?)

1999

2012

2014
1974
1995
2005

2010
2015
2018

1994

Het bestuur wil het organiseren van reünies grotendeels overlaten aan zgn. reüniecommissies. Omdat dit (op twee uitzon-
deringen na) onvoldoende van de grond komt hebben we zelf een aantal reüniecommissies gedefinieerd waarbij missies 
met veel overeenkomsten op een logische manier zijn geclusterd. 
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Op een druilerige vrijdagoch-
tend in november hebben we 
een afspraak met Drs. Inga Se-
vers-Both, Manager Manifestatie 
Nederlandse Veteranendag. De 
afspraak hadden we het liefst ge-
pland rond Veteranendag omdat 
het dan natuurlijk mooi zou aan-
sluiten. De Covid-19 pandemie 
gooide echter roet in het eten, 
maar een afspraak bleef staan.

Een beetje onwennig zitten we aan tafel (mensen interviewen 
is niet onze dagelijkse bezigheid). We hebben ons goed voor-
bereid met allerlei vragen en stiekem weten we eigenlijk wel 
dat het goed zal komen, mede omdat we Inga al een beetje 
kennen. Niet voor niets is zij al sinds jaar en dag ons vaste 
contact als het gaat om Veteranendag en het Malieveld.
Op onze vraag “Hoe gaat het met je?” brandt Inga los:

Waardeloos! doelend op alles wat niet doorgaat door Covid-19. Door-
dat de Nederlandse Veteranendag (NLVD) dit jaar tijdens de viering 
van ‘75 jaar vrijheid’ niet doorging, is het heel erg rustig geworden op 
dat gebied. En het is maar afwachten wat 2021 voor Veteranendag 
gaat brengen… Ik mis het. We zijn thuis - net als een hoop andere men-
sen - maar klusjes gaan doen die al een tijd lagen te wachten.

Wij kunnen dat beamen. Ook voor onze vereniging zijn bijna 
alle evenementen afgelast of doorgeschoven naar betere tij-
den.
Hoe ben je betrokken geraakt bij de NLVD?

Indertijd werkte ik al ruim 10 jaar voor het Mariniersmuseum, 
deed communicatie en promotie op allerlei evenementen. In 
dat verband was er een samenwerking met de andere defen-
siemusea en gezamenlijk optreden. In 2005 kwam ik bij een 
gelegenheid een goede bekende en collega van mijn man te-
gen, die toen net de dienst uit was en riep: “Ik heb een baan!” 
Ik zeg: “Een baan?! Wat ga je doen dan?” Hij zegt: “Ik word 

de nieuwe projectleider van de Nederlandse Veteranendag.” Ik zeg: “Oh 
grappig, wij waren met de musea bij de eerste editie in AHOY… dus als 
je iets wilt met de militaire musea dan geef je maar een gil!” Later word 
ik gebeld om eens te praten met de projectorganisatie. Ze vertellen dat 
ze het Malieveld hebben gehuurd; ze willen iets met een defilé en een 
grote tent op het Malieveld, want dan kan iedereen van tevoren daar 
koffie halen en als ze terugkomen de blauwe hap nuttigen. Ik zei: “Je 
gaat toch niet de hele week het Malieveld huren voor één dag met één 
tent voor koek en zopie?! Dat kan toch wel wat leuker?” Ze vroegen of 
ik daar ideeën over had. Ja, dat heb ik wel! Met het idee dat we vetera-
nen van alle generaties en alle missies een plek wilden geven, bedacht 
ik om het Malieveld op te delen in werelddelen omdat er in (bijna) elk 
werelddeel wel meerdere missies hadden plaatsgevonden en nu nog 
plaatsvinden. Om dit idee handen en voeten te geven, decoreerden we 
elk werelddeel/deel van het Malieveld in een speciale sfeer en besloten 
we de eettentjes die lokale details ook mee te geven. Bijvoorbeeld in 
‘Europa’ varieerde het van WO II tot de kapotgeschoten huizen in het 
voormalig Joegoslavië. Ik had zelf iets met Joegoslavië omdat ik er in 
1984 enkele maanden heb gezeten.

In welke hoedanigheid zat je daar?

Ik was promotiemanager bij Peter Stuyvesant en die waren toen spon-
sor van de Olympische Spelen. Wim Brock, een van de standhouders 
van het eerste uur, begon later terugkeerreizen naar Sarajevo te or-
ganiseren en vroeg of ik een keer mee wilde. Ik zeg: “Ik weet niet of ik 
dat wil, want ik heb teveel filmpjes gezien van hoe het kapotgeschoten 
is en toen ik in 1984 in Sarajevo rondliep was dat op z’n mooist. Voor 
de OS was het helemaal opgekalefaterd en prachtig!” Ooit zat ik thuis 
op de bank en belt mijn zusje op en zegt: ”Je moet even het journaal 
aanzetten, ‘onze’ flat wordt kapot geschoten!” De flat waar we had-
den gezeten in Sarajevo hebben we die avond op tv kapot geschoten 
zien worden!

Hoe kreeg je een ’go’ voor je idee op het Malieveld?

Lachend: het idee sloeg wel aan, over de details moesten we natuur-
lijk nog wel even brainstormen. Het moest natuurlijk wel even goed 
doordacht worden en nog een paar keer toegelicht worden aan de pro-
jectorganisatie en de heren van het Comité. Uiteindelijk was iedereen 
kei-enthousiast. Alle ondersteuning en leveranciers moesten uit de 
defensiekanalen komen. Gelukkig waren er een hele hoop connecties. 
Met vier of vijf tenten op het Malieveld is het eigenlijk voor mij begon-
nen in 2006.

Zijn er dingen, als je zo eens terugkijkt, die spaak zijn gelopen?

Tuurlijk, er lopen altijd en overal wel dingen mis maar daar zoek je dan 
een oplossing voor en bouw je daar een soort vangnet voor. Vooral in 
het faciliteren liep wel eens wat mis.

Kun je voorbeelden noemen?

De bonnen die de standhouders krijgen voor de lunch en drankjes is 
een voorbeeld. De eerste keer werd een groot gedeelte niet door de 
standhouders opgehaald. Toen hebben we besloten dat alle bonnen 
die op de dag zelf voor 9.00 uur nog niet waren opgehaald, zelf maar 
even bij de standhouders te bezorgen.

Het geluid van de speaker is ook altijd een dingetje. Als zo iets niet 
werkt dan ga je wat anders verzinnen.

Zie je verschillen tussen 2006 en nu?

Natuurlijk zijn die er. We hebben ondertussen het concept aangepast 
en afscheid genomen van de indeling in werelddelen en gekozen voor 
het huidige concept als basis. Alleen al vanwege het jaarlijks groeiend 
aantal verenigingen en organisaties die zich graag wilden presente-
ren moesten we het wel anders gaan aanpakken. Als je alleen al kijkt 
naar het aantal standhouders. In 2006 hadden we 15 standhouders 
met elk een marktkraampje. Voor 2020 hadden we 87 aanmeldingen 
van standhouders met nog veel meer tenten. Nog afgezien dus van de 

participanten in statics, ACTIVITY-
Parc en andere deelprojecten. Een 
ander verschil is dat we ooit begon-
nen met een kleine projectgroep, de 
harde kern waar de meesten meer 
dan één taak hadden, terwijl nu 
echt iedereen dedicated is aan één 
onderdeel/taak. Bijvoorbeeld als 
jij van het defileerpunt bent - een 
NATRES- eenheid regelt dat - dan 
run je het defileerpunt. Alles erop 
en eraan.

Is het makkelijker voor je ge-
worden?

Jawel. We hebben nu alles afgeba-
kend en ik hoef me om een hoop 
zaken niet meer druk te maken.

Hoe ziet een jaar er globaal 
voor je uit?

Direct na de NLVD ruimen we alles op. In de week erna maken we 
een evaluatie en die leveren we voor een bepaalde deadline aan bij 
de projectleider, die ze allemaal verzamelt en er een compleet verhaal 
van maakt. Dit wordt gepresenteerd aan het comité. Uit die vergade-
ring komt de leidraad voor het volgende jaar. Dan heb ik onder meer 
contact met het NIMH over welke missie we als LUSTRUMmissie kun-
nen belichten op het grote terras. Met de thematiek voor de Ridder-
zaal vormt dat zo’n beetje de rode draad. Wat mij betreft begint het 
daarna met het uitnodigen van alle verenigingen van het Veteranen 
Platform en de vaste relaties/organisaties die (weer) een plek willen in 
VeteranenPlaza, en natuurlijk aan alle andere participanten voor AC-
TIVITYParc, MODERNTimes, RUSTpunt, HISTORISCHkwartier en alle 
statics. We praten vervolgens met Operationele Commando’s over hun 
specifieke wensen en hun eigen paradepaardjes voor defilé en statics.
Normaal gesproken is in november de kick off en wordt het plan gepre-
senteerd aan alle direct betrokkenen van de organisatie. Dat zijn alle 
regelingsofficieren, coördinatoren, etc. van alle onderdelen van de dag 
plus de liaisons van elk krijgsmachtdeel. Medio januari gaat iedereen 
aan de slag en zitten we elke twee weken met iedereen bij elkaar om op 
te lijnen, bij te praten en af te stemmen.

KONINGIN 
van het 
MALIEVELD

Jeroen Hoeksel en Michel Roest

Drs. Inga Severs-Both
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Hoe ziet aankomend jaar eruit? Is er al een besluit genomen 
hoe het eruit gaat zien? 

In principe weten we nog helemaal niks. Het is afwachten hoe de zaken 
zich ontwikkelen en of er iets meer mag en kan dan in 2020. Als dat 
kan, dan kunnen we natuurlijk opschalen. We gaan er op dit moment 
vanuit dat het zoiets als afgelopen jaar gaat worden en hopelijk kun-
nen we iets meer doen. 

Tot slot, hoe zie je je eigen rol? 

Mijn rol, mijn job blijft natuurlijk! Tja ik zal 
ooit een keer over mijn pensioen moeten 
gaan nadenken maar zover ben ik nog lang 
niet. Het afgelopen jaar was het evene-
ment op het Malieveld voor mij het in klein 
gezelschap plaatsen van de Veteranenvlag, 
een paar interviews voor Veteranen-TV/
Unit Victor en naderhand een biertje met 
een paar mensen bij het Paviljoen. Wat ik 
wil is weer een echte Veteranendag orga-
niseren met alles erop en eraan. Komend 
jaar zal dat waarschijnlijk nog te vroeg zijn 
dus we mikken op 2022. Het is gewoon 
kei-leuk en heel dankbaar werk!

Het is niet alleen het werk, maar ook momenten als dit: Er was een 
jonge marinier aangewezen om met een oranje polo als gastheer te 
gaan werken voor mij op het Malieveld. Liaisons zijn dat. Kleine af-
splitsinkjes van mijzelf omdat ik niet overal tegelijk kan zijn. Deze jon-
geman had geen beeld van de job, liep te mopperen.  Hij was notabene 
zelf veteraan! Hij had geen idee waar het om draaide op de NLVD en 
wat hij daarin moest gaan betekenen. Na een kort gesprek, heb ik 
hem meegenomen het veld op om hem duidelijk te maken wat de be-
doeling was. Dus we lopen vanuit de CP het veld op en daar staat in 
het Historisch Kwartier bij het landingsstrand een hele oude marinier 
gebogen het bergingshout van een landingsvaartuig te strelen. Zo’n 
krom getrokken mannetje. Ik vraag: “Goh meneer, heeft u iets met dit 
vaartuig?” en de man begint honderduit te praten over hoe hij door 
dit vaartuig is opgepikt vanaf een strand in Nieuw Guinea. Vervolgens 
kijkt hij opzij en ziet mij staan, de burger en naast mij de vlekkenbroek 
in oranje polo mèt mariniersbaret. Hij zegt tegen de jonge marinier: 
“Ben jij ook veteraan?”. “Nou, neu…”, zegt de jongen “Ik ben net terug 
uit Mali.” De oude man richt zich op en zegt “Respect!”. Die jongeman 
krijgt kippenvel tot in z’n nek! Ik zeg: “Heren, zal ik jullie even alleen 
laten?”  Een half uur later, ze waren nog steeds in gesprek, heb ik die 
jongen opgehaald omdat er ook nog gewerkt moest worden.  Een paar 
uur later stond hij bij mijn bureau. “Mevrouw Severs, mag ik volgend 
jaar alstublieft weer?”.

In 2018 kreeg Inga de Erepenning in zilver van 
Commandant Bronbeek Kolonel M.C. Dulfer Bronbeek;
Hartverwarmend, innemend, opofferend, bezielend. 'Koningin van het Malieveld'.
Inga jij gaat door waar anderen allang gestopt zijn. In dat opzicht lijk je meer op een verkenner van 
Boreel dan op de vrouw van een marinier.... Of ga je juist daarom door, omdat die zo snel het bijltje 

erbij neergooien. Inga ik zou jou uren de loftrompet kunnen steken maar het gaat niet om ons maar 
om de veteranen. Hun leven, zorg en welzijn! Inga ik wil  je hierbij de erepenning van het Koninklijk Te-

huis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek uitreiken. Deze erepenning is in 2006 ingesteld door kolonel Bolderman 
en is sindsdien nog maar 13 maal uitgereikt en niet aan de minsten: onder andere Jeanine Hennis-Plasschaert, Pauline 
Krikke en generaal-majoor Morsink gingen jou voor. Inga aan jou de 14e erepenning wegens: “haar niet aflatende inzet, 
toewijding en betrokkenheid bij de veteranengemeenschap inclusief de veteranen van het Koninklijk Tehuis voor Oud-
Militairen & Museum Bronbeek en onder andere haar inspanningen om in samenwerking met de staf van Bronbeek 
aandacht te vragen voor de kunst van de Stichting VeteranenKunst door middel van wisseltentoonstellingen in het 
hoofdgebouw van Bronbeek.”
De Erepenning draagt het nummer 14 en is gegraveerd met het opschrift: 'innemend, opofferend, bezielend'

In 2019 ontving Inga een koninklijke onderscheiding van minister Ank Bijleveld;
“Al tientallen jaren zet u zich in voor onze veteranen. U doet dat uiteraard vanuit uw huidige functie als 
manager manifestatie, bij de Stichting Nederlandse Veteranendag. U bent dan verantwoordelijk voor de 
manifestatie op het Malieveld, waar allerlei activiteiten geregeld worden. Maar naast uw werk zet u zich 
ook belangeloos in bij allerlei initiatieven, voor veteranen en post-actieven. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan uw rol al vrijwilliger bij de Stichting Veteranenkunst (SVK). Hoe bijzonder is het, dat veteranen hun 
soms pijnlijke ervaringen en gevoelens aan het doek toevertrouwen. U ondersteunt tentoonstellingen, 
zowel op communicatief gebied als ook bij de op- en afbouw van de exposities. Maar ook in een verder 
verleden, toen u zich inzette voor het Thuisfrontcomité Mariniers, ten tijde van de missies in Noord-Irak 
en Cambodja. Daarnaast heeft u zich bijna tien jaar ingezet voor het prachtige Mariniersmuseum in 
Rotterdam. U verzorgde de communicatie en promotie, en hielp mee het onderlinge overleg tussen de 
militaire musea uit te bouwen, tot een vast samenwerkingsverband. Sinds 2008 bent u vrijwilliger bij 
de Vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers (COM).
Mevrouw Severs, in al deze functies heeft u zich belangeloos ingezet voor uw medemens. Daarom 
heeft het Zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.”

Inga, names Veterans B&T hartelijk dank voor dit 
zeer onderhoudende vraaggesprek!
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Veteranen wagen op 
30 september 2020 
de Oversteek!

Het e-mailtje van onze secretaris maakte mij als geboren 
Nijmegenaar, B&T-veteraan en liefhebber van krijgshistorie 
onmiddellijk enthousiast. Deelnemen aan de Sunset March 
met een B&T detachement van veteranen! Dus niet gewacht 
en onmiddellijk ingeschreven. 

Op 30 september verzamelde een groep van 25 deelnemers 
onder de Nijmeegse ‘eigen’ kant van de brug over de Waal, 
waar ook ruimte genoeg was om onze auto’s te parkeren. Al 
enige tijd voor het opgedragen tijdstip ‘melden’, druppelden 
de deelnemers binnen. Er werd, met in achtneming van de ge-
paste Corona afstand, met mede-veteranen bijgepraat en de 
laatste B&T nieuwtjes werden uitgewisseld. Na het welkom 
van onze voorzitter, Hans Schulz en een kort appèl door onze 
secretaris, Henk Bouwknegt, volgde een korte bevelsuitgifte 
over wat ons te doen stond. Er 
werd ook een krijgshistorische 
inleiding over de ‘Oversteek’ 
gegeven, waarvan hier een 
verkorte weergave. 

“De nieuwe waalbrug (uit 2013) is 
gebouwd op de plek waar op 20 
september 1944 de Amerikaanse 
82nd Airborne Division gedurende 
de operatie Market Garden de 
rivier de Waal overstak. Deze ri-
vieroversteek werd gedaan om de 

verder oostelijk liggende spoorwegbrug en verkeersbrug te veroveren 
op de Duitsers om daarna met Britse ondersteuning door te kunnen 
stoten naar Arnhem (waar de Britse 1st Airborne Division en de Poolse 
Airborne troepen waren geland). Ter herinnering aan de Waalover-
steek in 1944 draagt de brug en de weg eroverheen de naam 'De Over-
steek'.

 Als eerbetoon aan de gesneuvelde militairen is de brug uitgerust met 
48 paren lichtmasten die na het aanschakelen van de stadsverlichting 
(bij zonsondergang) paar na paar van zuid (Nijmegen) naar noord 
(Lent) aangaan, in het tempo van een trage mars (elke 10 seconden 
wordt een lamp ontstoken). Sinds 19 oktober 2014 loopt, als dagelijks 
eerbetoon, elke avond bij zonsondergang minimaal één veteraan de 
zgn. Sunset March over de brug tijdens het één voor één ontsteken van 
de 48 lichten.”

Na al deze toelichtingen, kregen we de richting voor onze 
‘March’ over de brug om naar de vijandelijke ‘Lentse’ zijde 
te geraken. Een paar veteranen moesten nog even snel de 
constructiesterkte van de brugpijlers testen en daarna werd 
het detachement overgedragen aan de Regimentsadjudant, 
Marcel Blok.  Hij stelde ons op en gaf ons aanwijzingen om 
in de pas te blijven (viel voor sommige in de uitvoering niet 
mee…..). Exact op tijd en op volgorde van het ontsteken van 
de 48 lampen op de brug begonnen wij met onze oversteek 
naar de overzijde van de Waal. Na de laatste ontstoken lan-
taarn te hebben gepasseerd, en Marcel ons had ‘ontbonden’, 
moesten we de trap af naar het monument van de Oversteek 
waar de Regimentscommandant, Henk Plenk al op ons stond 
te wachten. Dit monument geeft een korte uitleg over wat de 

Oversteek van 20 september 1944 over de Waal betekende als 
onderdeel van de operatie Market Garden. Tevens staan alle 
namen van de bij deze oversteek gesneuvelde Amerikaanse 
militairen van 82nd Airborne Division op het monument ver-
meld. Onze voorzitter hield nadat Johan en Marcha een krans 
hadden gelegd, een korte toespraak en er werd door het de-
tachement een moment stilte in acht genomen. Een gedenk-
waardig moment op een gedenkwaardige plek. Nadat de 
Regimentscommandant en zijn adjudant de Regimentsdrank 
hadden uitgedeeld en er een dronk werd uitgebracht op ons 
prachtige Regiment, werd ons vrijheid van beweging gegeven 
en konden we aan de weg terug beginnen, naar onze auto’s 
die nog aan de ‘eigen’ zijde geparkeerd stonden. Mocht je na 
het lezen van dit korte relaas meer willen weten over de Over-
steek en de Sunset March, zie: www.sunsetmarch.nl.
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Riggerswing voor 
  11 Bevo- militairen

Tekst: Vanessa Strijbosch (bron: Landmacht nr. 10)
Foto’s: Sergeant majoor Sebastiaan Hoek

Vorige maand is voor het eerst de zogeheten ‘rigger-wing’ 
uitgereikt. In Schaarsbergen ontvingen bijna zestig militai-
ren van de Luchtmobiele Brigade de nieuw geïntroduceerde 
die gedragen mag worden op het DT en gevechtstenue. 

Riggers bereiden ladingen voor wing die door middel van pa-
rachute afgeworpen worden uit een C-130 transportvliegtuig 
(airdrop) van de Koninklijke Luchtmacht. In 2013 is de Bevoor-
radingscompagnie van 11 Luchtmobiele Brigade gestart met 
de herinvoering van bevoorraden door middel van airdrop. 
Dit is naar aanleiding van de ramp MH17 en de mogelijke inzet 

van Nederlandse militairen. Maar ook de tragedie die zich in 
Irak voor deed waar 50.000 vluchtelingen vast zaten op een 
berg, die omsingeld was door IS is de manier van bevoorra-
den door middel van airdrop onderzocht. De ontwikkeling 
hier van werd belegd bij de bevoorradingscompagnie van de 
Luchtmobiele Brigade.
Sinds 2014 werd de opleiding tot rigger gevolgd in Pisa, Ita-
lie. Intussen is de kennis en ervaring binnen de Nederlandse 
krijgsmacht dusdanig groot dat sinds 2020 de Defensie Para-
school (DPS) verantwoordelijk wordt voor de opleiding.
 Luchtkruideniers

Het bleef daarna lange tijd stil rondom de ‘luchtkruideniers’. 
De compagnie werd opgeheven en er werd vrijwel niets meer 
gedaan met airdrop. Tot 2013, toen 11 Bevoorradingscompag-
nie Air Assault startte met de herinvoering van het bevoor-
raden door middel van airdrop. Een jaar later werd duidelijk 
dat dit specialisme van levensbelang kan zijn. Door aanval-
len van ISIS vluchtten tienduizenden Jezidi’s de bergen in van 
Irak. Verstoken van water, voedsel en onderdak dreigde een 
humanitaire ramp. Op aanraden van het Ministerie van Bui-

tenlandse Zaken werd er weer geïnvesteerd in materiaal om 
luchtbevoorradingen te kunnen uitvoeren.  

In Mali in 2017 voerde 11 Luchtmobiele Brigade de eerste ope-
rationele droppings uit. Het riep de vraag op of de aloude 
wing weer in ere hersteld kon worden. Vanaf 2015 werd het 
onderzocht en nu is de herinvoering van de airdrop wing een 
feit.

We kunnen praktisch op de stoep afleveren’
Sergeant-majoor Sebastiaan Hoek, commandant Bewaargroep Bevoorradingscompagnie 
volgde als 1 van de eersten de airdrop-opleiding in Italië. Tijdens zijn uitzending in Mali 
voerde hij een ingewikkelde dropping uit. “Sommigen leggen nog de link met operatie 
Market Garden in 1944 en vinden het een achterhaald concept.” Onterecht, vindt hij. “Air-
drop is juist heel relevant en tactisch erg waardevol. We kunnen snel en met relatief weinig 
gevaar zeer nauwkeurig eenheden in het veld bevoorraden. We leveren het bij wijze van 
spreken praktisch op de stoep af.” Hij noemt de rigger wing een kroon op het werk. “Wat 
wij doen is specialistisch. Ik zie het als een stukje erkenning en waardering.” 

Airdrop is niet nieuw binnen de Nederlandse krijgsmacht. Van 
1946 tot 1950 werden duizenden pakketten, voornamelijk 
levensmiddelen, door de lucht aan Nederlands-Indië afge-
leverd. Destijds nog door militairen van de in Batavia opge-
richte Luchtverplegingscompagnie (LVC). Het leverde hen de 
bijnaam ‘luchtkruideniers’ op. De compagnie bestond uit on-
geveer 400 mannen en vrouwen, verspreid over diverse deta-

chementen in het voormalig Nederlands-Indië. 
De ‘luchtkruideniers’ worden tijdens de politionele acties 
meerdere malen ingezet om de troepen te bevoorraden en 
worden daarvoor beloond met een speciaal borstonderschei-
dingsteken, de LVC-wing. Vleugels in de stijl van het ‘Militaire 
Luchtvaart-Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger’.
Herinvoering
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com, ontgrendelde de deur, trok hem naar binnen en schoof 
hem omhoog. Een enorme herrie, stank van de motoren en 
snijdende koude kwam hen tegemoet.

De jumpmaster draaide zich om, bukte en begon aan een ba-
gagenet te rommelen. Plotseling ging er een rode lamp aan! 
Het zweet brak de luitenant uit. Het licht ging uit en een ander 
werd groen en er klonk een rinkelende bel! Het was zover! De 
Nederlandse luitenant deed drie ferme stappen en was bui-
ten het vliegtuig. 
Een enorme klap van de vol draaiende motoren, hij tolde 
in het rond. Hij kreeg bijna geen adem van de enorme druk 
van de opening en de snijdende koude. Hij vloekte op de 
@€&)$>#(%  piloten die veel te snel vlogen, maar hield keu-
rig benen bij elkaar en armen voor zijn borst, 
er stond tenslotte een grote menigte naar 
hem te kijken!
Langzaam draaiend zag hij de zes trans-all's 
verder vliegen, zwarte rookpluimen achter-
latend. Ze vlogen wel erg ver door, vond hij. 
Nu keek hij nieuwsgierig naar beneden, een 
groene vlakte met bergen, geen menigte, 
helemaal niks! De grond kwam nu snel na-
der en met een plof en rol stond hij op een 
glooiende vlakte in de sneeuw. Helemaal 
alleen!

De vliegtuigen waren nu uit het zicht en 
kwamen ook niet terug. Na een uur begon 
het al wat te schemeren en op de bergtop-
pen gingen hier en daar al antibotsing lich-
ten aan.
Al snel begreep de luitenant: er was iets 
niet goed gegaan… blijkbaar te vroeg gesprongen! Het werd 
nu snel donker en ook kouder. Hij besloot niet ‘snachts op 
stap te gaan in vreemd gebied en liep naar een struikje op een 
verhoging. Hij trok zijn reserve chute open om er een ligplaats 
van te maken en gebruikte de hoofdchute als deken. De rest 
van de kleding trok hij zoveel mogelijk aan, er was geen hout 
in de buurt dus vuur maken was niet mogelijk. Hij had geen 
communicatiemiddel bij zich dus contact maken was ook niet 
mogelijk…..

‘sNachts was het bitterkoud, ook in zijn geïmproviseerde 
slaapzak. Overdag net boven nul graden maar nu in de bergen 
vroor het flink. Slapen deed hij niet, het was doodstil, geen 
wind en nergens een lichtje. Er kroop allerlei (on)gedierte 
rond door het gras en kreupelhout, met veel gekraak. Soms 
zag hij een schim van een groot snuivend beest. Kortom geen 
aangenaam gebeuren. 
Het was kraakhelder en een geweldige sterrenhemel, af en 
toe kwam er een verkeersvliegtuig over met blinkende lich-
ten. Warm kreeg hij  het niet en onvermijdelijk moest hij af en 
toe uit de slaapzak om te plassen.

In het Franse gevechtsrantsoen zat zowaar een klein flesje 
wijn en biscuit met kuipjes paté. Dat werd dan maar zijn 
kerstdiner. Diep in zijn slaapzak bracht hij de avond en nacht 
door in het zwakke licht van zijn hoofdlampje.

Het ochtendgloren werd met gejuich begroet: de snuivende 
grote beesten bleken paarden te zijn die rondscharrelden 
op zoek naar het spaarzame gras. Rond acht uur hoorde hij 
een geronk. Er kwam een Puma helikopter aan, deze maakte 
een ruime bocht en zette hem aan de grond. De load master 
kwam hem halen, na eerst de chutes weer wat bij elkaar ge-
propt te hebben. Op het vliegveld stond de kolonel met een 
grote glimlach de luitenant op te wachten, zo’n gekke Hol-
lander had hij nog nooit meegemaakt! 

Ondertussen had de majoor uit Tsjaad geacteerd als drifter 
maar dat wist de Kolonel niet dus die had hem braaf aange-
kondigd als zijnde de Nederlandse Luitenant. Zijn verbazing 
was groot dat er een grote donkere man naar beneden kwam!
Wat was er gebeurd?! Vlak vóór de massa dropping had 
men eerst alle systemen getest; daar hoorde ook het rode 
en groene licht bij en de rinkelende bel. De verbazing van de 
jumpmaster was enorm toen hij zich omdraaide en de Neder-
landse luitenant verdwenen was! Dan moest de volgende er 
maar als eerste uit en dat werd de majoor uit Tsjaad……

In de mess kreeg de luitenant een borrel en dronk op de 
goede afloop. Daarna kreeg hij een ontbijt met de kolonel: 
de restanten van het kerstdiner en een fles goede rode wijn.
In zijn kamer aangekomen ging de luitenant gekleed op bed 
liggen en viel meteen in een diepe slaap.
Inderdaad een grote eer…….

Eenieder een fijne Kerst gewenst en alvast een voorspoedig 
2021!

Een Nederlandse luitenant verbleef in 
1985 een aantal maanden in Pau (Pyrenee-
en) bij de Franse para school. Hij doodde 
zijn tijd door mee te gaan met oefeningen 
op Corsica en in Tsjaad en natuurlijk met 
parachutespringen.

Vlak voor de Kerst moest hij bij de com-
mandant komen, een kolonel. De kolonel 
vertelde dat het Regiment vrijdag zoveel 
jaar bestond en om dat te vieren zou 
er een massa dropping uit 6 trans-all's 
plaatsvinden in de namiddag ergens in de 
Pyreneeën. Daarna zouden ze met zijn allen 
naar een klooster gaan om daar aan een 
groot Kerstdiner te zitten. Er zouden veel 
hoogwaardigheid bekleders aanwezig zijn 
en wellicht...... Le President!
De kolonel zou bij de dropzone staan en 
via luidsprekers tekst en uitleg geven. De 
Nederlandse luitenant was de eer gegund 
om als Drifter te springen: hij springt dan 
als eerste en enige, en men kijkt dan hoe 
de wind staat. De kolonel zou hem speciaal 
aankondigden: “Lieutenant Leonard van 
Beek ou Hollande!”

Trots liep de luitenant weg, over drie dagen was het al zo-
ver! Hij vroeg nog aan zijn Franse collega's wat hij nu precies 
moest doen maar dat kwam vrijdag wel, zeiden ze. Tot dan 
toe was hij gewoon achter zijn voorgangers aangehobbeld bij 
het parachutespringen en hij had nooit echt gelet op com-
mando's en/of lampen of zo.
Vrijdagmiddag ging hij naar het vliegveld om de uitrusting en 
stormgeweer op te halen. Extra winterkleding aan vanwege 
de koude en de sneeuw in de Pyreneeën. Chutes omgehan-
gen en toen zocht de luitenant naar de jumpmaster maar die 
zat in het vliegtuig, zeiden ze. De zes trans-all's kwamen brul-
lend aan taxiën en de club ging aan boord, de luitenant als 
laatste. Naast hem zat een zeer donkere majoor uit Tsjaad, hij 

kende hem wel uit de mess. Nauwelijks zat de luitenant of de 
start werd ingezet en steil werd er hoogte gewonnen. Hij wist 
nog steeds niet wat hij nu moest doen; ja, eruit springen… 
maar wanneer?!

De majoor uit Tsjaad begon met een vinger in de reserve 
chute van de luitenant te porren, die daar niet van gediend 
was. De majoor brulde in zijn oor dat hij een flapje probeerde 
terug te duwen.
De jumpmaster kwam voorbij hobbelen en ging bij de uitgang 
staan. Hij keek strak naar de luitenant en stak zijn duim op. 
De luitenant ging meteen staan maar de jumpmaster maakte 
de beweging ‘wachten’. De jumpmaster zei wat in een inter-

Michiel Teunisse

“Un grand 
honneur”
(Kerst 1985)
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BOEKREVIEW

WIEL EN RUPS
Voertuigen van de landmacht, 1945-2015

De auteur Sander Ruys geeft een overzicht van al het rol-
lend materieel (2500 soorten voertuigen), maar beoogt niet 
compleet te zijn. Dit bleek ronduit niet mogelijk omdat veel 
informatie verloren is gegaan en de registratie gedurig te 
wensen overliet (iets wat met de defensie brede invoering 
van een registratiesysteem in 2014/15 hopelijk tot het verle-
den behoort).
De auteur probeert het boek overzichtelijk te houden door 
o.a. een indeling per decennium  waarbij hij begint met mis-
schien wel de meest interessante periode direct na de oorlog. 
In deze periode is sowieso alles tweedehands en o.a. verkre-
gen als oorlogsbuit, invordering, schenkingen en uit demobi-
lisatie voertuigdumps (vooral Canadees en Brits).

Direct na de oorlog bestond de KL voornamelijk uit Logis-
tieke- en opleidingseenheden, omdat vrijwel alle gevechts-
eenheden bestemd waren voor uitzending naar Nederlands-
Indië. De verklaring dat de KL vooral uit opleidingseenheden 
bestond, is dat maar weinig Nederlanders beschikten over 
een rijbewijs en dus nog een rijopleiding moesten krijgen. 
Tenslotte was de oorlog voor Nederland een soort transi-
tieperiode (van paard naar gemotoriseerd). Interessant is te 
weten dat het Commando Luchtstrijdkrachten de eerste jaren 
onder de KL viel.
Defensie richtte het BAC (Bijzondere AankoopCommissie) op 
en deed een indrukwekkend hoeveelheid aankopen waaron-
der een “overall deal” met de Canadezen.
Er was ook een zekere haast geboden omdat onze troepen 
in Nederlands-Indië grote behoeften hadden aan materi-
eel. Niet alleen de Krijgsmacht maar in geheel  Nederland 
was een grote vraag naar voertuigen, voornamelijk vracht-
auto’s waarvan er vele verdwenen (gestolen werden)  uit de 
voertuigdumps.

Ik schreef hiervoor al, dat er geen totaaloverzicht was van 
materieel, daarom gaf de BLS al in 1945 opdracht alles te 
registreren. Door kannibalisatie en vertrek naar Nederlands-
Indië lukte dat niet en een allegaartje was het resultaat. 
Midden jaren vijftig deed men een tweede poging door een 
nieuw registratiesysteem in te voeren en werden er ca 15.000 
kentekenplaten uitgegeven.

Na de soevereiniteitsoverdracht van Nederlands Indië in 1949 
richtte Nederland zich volledig op de verdediging van Neder-
land. Door aansluiting bij de NAVO ging Nederland extra ver-
plichtingen aan (Legerkorps) maar de minister van financiën 
vond dit te duur. Pas na het uitbreken van de oorlog in Korea 
bood Nederland de NAVO 3 Infanteriedivisies aan.
Daar waar het in de beginjaren vooral ging om opbouw, uit-
breiding, vernieuwing, mechanisering, verbetering en verster-
king van de KL  kwam er later een periode aan van inkrimping, 
de ene reorganisatie na de andere volgde (herkenbaar?). Zo 
werd bv het wegtransport krijgsmachtbreed geconcentreerd 
en werd de DVVO opgericht.

Conclusie:
Wiel en Rups is een feest van herkenning en een mengelmoes 
van naslag en leeswerk met vele mooie foto’s maar met 
name de achtergrondverhalen, anekdotes en weetjes geven 
dit boek een toegevoegde waarde, zoals het hoe en waarom 
van de uitgifte van kentekens.
Het leest op zich prettig; dit is geen boek dat je van het begin 
tot einde kunt (uit)lezen maar waar je eigenlijk telkens een 
periode of onderwerp uit ‘shopt’.

498 pagina's
Auteur: Sander Ruys
Uitgeverij Jea
EAN 9789082471762

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van:

J.E.H. de Kleijn Norg 16 AAT OVW 17-02-2020

B.C. van der Meer Meppel 16 AAT OVW 24-10-2020

L. Deurloo Bergen op Zoom 34 AAT 01-11-2020

A. de Koeijer Spui 36 AAT 19-11-2020

T. Twijnstra Sneek 37 AAT 23-11-2020

Het is mij een eer het boek Wiel en Rups te bespreken. Toen ik hoorde dat dit boek 
al het rollend materieel van de KL behandelt vanaf de tweede wereldoorlog tot aan 
2015, werd ik direct al nieuwsgierig. Jammer dat ik niet vooraf gewaarschuwd ben 
want het boek is behoorlijk lijvig: zo’n 3 kilo en 498 pagina’s dik, maar gelukkig met 
heel veel foto’s! In eerste instantie dacht ik dat het een soort catalogus cq opsom-
ming was waarvan er wel meer zijn zoals de “Materieellijst” van de KL maar niets is 
minder waar.

Boekreview  door Ton Janssen*

Gedenken is als een boek

Met verhalen van een leven

herinnerinGen van een tijd

die ‘n band hebben GeGeven

een steM die dan weer spreekt

herinnerinGen aan een kaMeraad

vriendschap die voelbaar blijft

in iedere daG die koMen Gaat

* Ton Janssen: Ik ben in 1978 in dienst gekomen en direct als Onderofficier bij de Aan- en Afvoertroepen (AAT) begonnen dus hoezo “dikke banden, veel PK”. 
Het was ook de AAT dat in 2000 samenging met de Intendance en ons huidige Regiment Bevoorrading en Transport  (RB&T) vormde, (u weet wel, het jongste, 
grootste maar zeker het mooiste Regiment). Kortom, nu ruim 42 jaar verder en nog steeds werkzaam bij de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO), 
heb ik een groot deel van die periode meegemaakt en dus ook veel wiel en rups materieel!
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Agenda Onze activiteiten worden 
mede mogelijk gemaakt 
door het vfonds.

Datum Gelegenheid Plaats Contact - telefoon/e-mail

6 februari 2021 Wijnproeverij volgt secretaris@veteranenbent.nl

6 maart 2021 Stadswandeling en Stadsbrouwerij Amersfoort secretaris@veteranenbent.nl

28 aprl 2021 Algemene ledenvergadering Soesterberg HC secretaris@veteranenbent.nl

4 mei 2021 Nationale dodenherdenking Amsterdam secretaris@veteranenbent.nl

5 mei 2021 Natinaal bevrijdingsdefilé Wageningen secretaris@veteranenbent.nl

26 juni 2021 Nationale Veteranendag Den Haag secretaris@veteranenbent.nl

Vanwege Covid 19 is het op dit moment niet mogelijk een volledige agenda te publiceren, en zijn de geplande activiteiten onder voorbehoud.

Vanaf heden is het verkooppunt bij de Historische Col-
lectie in Soesterberg operationeel en kun je de VVRB&T 
merchandise als volgt bestellen:
-  Mail je bestelling naar onze beheerder: 
 heleenloef@hotmail.com onder vermelding van 

verzendadres, aantallen en evt. maten.
-  Je ontvangt een bevestiging en factuur per mail;
-  Betaal de factuur op IBAN NL 71 INGB 0007721688 

tnv Vereniging Veteranen B&T;
-  Na betaling wordt de bestelling GRATIS verzonden;
 Ook kun je als je toch in de buurt bent in overleg de 

bestelling zelf afhalen bij het verkooppunt 
 (ma en wo open);
-  Het assortiment bestaat (voorlopig) uit een polo 

(27,50), een softshelljack (65,00) en een cap (15,00). 
De eerste twee in de maten M, L, XL, XXL en XXXL. 
Het hele pakket samen is 100,00;

-  Polsbandje en rubberen sleutelhanger (beiden 2,50).
Heb je vragen stel ze gerust hieronder of bij onze be-
heerder!
Wees er snel bij en zorg dat we zichtbaar zijn als Vete-
rans B&T

Verkooppunt merchandise
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