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Het is elk jaar weer een uitdaging om vooral het derde num-
mer van Veterans B&T op tijd vorm te geven en verzendklaar 
te maken. De uiteenlopende -welverdiende- vakanties van 
de redactieleden, maar ook die van onze vaste kopijleve-
ranciers, zijn hier meestal debet aan. Desalniettemin komt 
het altijd weer goed, ook dit jaar weer. Al brengt het na-
deren van de deadline wel extra druk met zich mee. Voor 
dit redactioneel heb ik mijn bespiegelingen op de COVID-
situatie van het vorig jaar eens geraadpleegd. Hoewel er 
in een jaar veel veranderd is, en gelukkig ook in positieve 
zin, blijft het ‘gemis’, waar ik toen over sprak, overheersen. 
Het gemis elkaar weer echt te zien, echt te spreken, aan 
te raken en elkaar weer recht in de ogen te kunnen kijken. 
Met de nieuwe aangekondigde maatregelen wordt het 
licht aan het eind van de tunnel duidelijker waarneembaar 
en hoop ik oprecht dat we de komende maanden de eerste 
schreden kunnen zetten voor live-ontmoetingen in vereni-
gingsverband. Daar zijn we allemaal zo aan toe. 

De maanden augustus en september zijn traditioneel maanden 
waar extra aandacht besteed wordt aan onze Indië-veteranen. 
Zo is ook dit jaar op 15 augustus, met alle corona-beperkingen, 
door heel Nederland herdacht dat met de capitulatie van Japan 
officieel een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, dit 
jaar 76 jaar geleden.  Deze dag herdenken we alle slachtof-
fers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië.
En op 4 september vond in Roermond de jaarlijkse herdenking 
bij het Nationaal Indië-monument plaats, waar de omgeko-

men militairen herdacht worden die in de jaren 1945 tot 1962 
om het leven kwamen in het toenmalig Nederlands-Indië en 
in Nieuw-Guinea.
Voor de redactie alle reden om in dit nummer extra aandacht 
te besteden aan onze Indië-veteranen. Met een verslag van de 
herdenking in Roermond en het Vet-portret van Indië-Veteraan 
Wim Kloos geven we hier invulling aan.
Uit sommige reacties van lezers blijkt dat de boekbesprekin-
gen erg op prijs gesteld worden. Voor de redactie dan ook een 
aansporing om hiermee door te gaan en we prijzen ons ook 
gelukkig dat er steeds weer iemand bereid is -soms onder lichte 
dwang-, om zijn of haar medewerking hieraan te verlenen. Dit 
keer beschouwt Paul Grouwstra op een zeer persoonlijke wijze 
het boek Veteranen van Paul de Graaff. Voor het volgend num-
mer zijn we op zoek naar weer een vrijwilliger die de boekbe-
spreking voor zijn of haar rekening wil nemen. Neem hiervoor 
gerust contact op met een van de redactieleden. 
Ik wens u verder veel leesplezier met deze uitgave van Veterans 
B&T waarbij u uiteraard weer de column van Inka, een waar 
gebeurd verhaal van Michiel Teunisse en natuurlijk met 
nieuwtjes uit het regiment en de agenda van de vereniging 
aantreft. De eenheid die dit keer wordt uitgelicht, is 140 Zwaar 
Trantsportcompagnie. En last but not least, in aanloop naar 
de komende Afghanistan-reünie, de bijdrage van Sergeant-
majoor Ruud Bos die zijn uitzendervaringen in een zeer indruk-
wekkende wijze met ons deelt.

Namens de redactie,
Marc Souman
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       VAN DE Voorzitter
Susan Rademaker wist wat ze wilde: Avontuur! Vanwege het 
‘vakkenpakket-zonder-wiskunde’ op school zat de politie 
er niet in en meldde ze zich aan bij Defensie en kwam 
met lichting 92-12 op. Het was haar snel duidelijk dat ze 
chauffeur wilde worden. Ze ging twee keer naar Bosnië.

“De eerste uitzending maakte de meeste indruk; er was toen echt 
nog oorlog. Ik reed met klasse III- transport (Brandstof, Olie en 
Smeermiddelen) naar Srebenica. We zaten in Lukavac en dat leek 
strategisch het handigst, maar in de praktijk bleek alles dicht 
met roadblocks en moest je helemaal omrijden. Ach, en dan kon 
je er weer niet door, moest je een paar nachten blijven…”
Ze kijkt er goed op terug: “Ik heb heel veel geleerd over mijzelf: 
ik was nog zo jong, maar 20 jaar. Niets meegemaakt en dan kom 
je daar… Ik moest m’n mannetje staan, voor mezelf opkomen, 
je leert hoe je je moet redden. Ik leerde hoe ik reageerde 
in onbekende situaties. Ik heb er een vriendengroep aan 
overgehouden en eenmaal terug, besef je hoe goed je het hier 
hebt. Dat ik wel eens denk, waar klagen we hier toch over?!”

In Bosnië leerde ze haar (inmiddels ex-) man kennen; hij zat 
bij de commando’s. Toen ze trouwplannen hadden en een 
kinderwens, was het voor Susan duidelijk dat ze het ouderschap 
niet wilde combineren met uitzendingen en op oefeningen 
gaan. In 1999 zwaaiden ze beiden af bij Defensie.
“Toen dacht ik: En nu? Ik wil buiten zijn, in beweging blijven… 
ik werd postbode. Dat heb ik tot 2008 gedaan, de grote 
reorganisatie kwam eraan, dus keek ik uit naar wat anders.”

Als we haar loopbaan bespreken valt op dat ze haar 
arbeidsvreugde linkt aan de sfeer die ze gewend was bij 
Defensie: “Het is een mannenwereld, dat is toch een bepaalde 
cultuur. Ik paste me daaropaan en het beviel me prima. 
Iedereen accepteert elkaar. Ik hoorde er heel snel bij.”

Via een vriendin start ze als receptionist en koffiedame bij Twence 
Afvalverwerking en krijgt ze de kans om daar kraanmachinist te 
worden. “Ze wisten van mijn verleden bij Defensie en wisten 
dus dat ik met groot materieel om kon gaan.”
Na een paar jaar vindt ze het toch wat eenzaam en kan 
binnen het bedrijf opzichter op het buitenterrein worden. 
“Geweldig vond ik dat! Weer in die mannenwereld: aannemer, 

trekkerchauffeurs, kraanmachinisten, beetje aansturen. 
Rouwdouwers, aanpakkers, echt mijn slag volk!”

Twence had met enige regelmaat te maken met brand, zodoende 
kwam Susan in aanraking met Brandweer Twente. “Die zochten 
vrouwen, dus toen ben ik de brandweeropleiding gaan doen in 
combinatie met mijn werk bij Twence. Uiteindelijk ben ik op 
mijn 45e beroeps geworden. Eerlijk gezegd viel het me tegen, 
een heel andere sfeer dan dat ik gewend was. Met elkaar moet 
je het doen, je bent van elkaar afhankelijk. Bij de brandweer 
staken ze elkaar de loef af. En je moeten bewijzen… een vrouw, 
al wat ouder, is ze dan wel geschikt?! Nee, niet prettig.”

Susan spreekt haar (voormalige) commandant met enige 
regelmaat en die wees haar op de mogelijkheid van re-
integreren bij Defensie. “Ik dacht: Huh, op mijn leeftijd, 
kan dat wel? Maar dat bleek mogelijk te zijn”. Ze reageert 
op een vacature en wordt instructeur bij de Veiligheid 
en Vakmanschap (VeVa) Logistiek, Techniek en Zorg in 
Schaarsbergen. “Een week per maand komen ze op de kazerne: 
het veld in, camoufleren, schuttersputje maken, onderkomen 
maken. Je brengt ze militaire vaardigheden bij en daar gebruik 
ik mijn eigen ervaringen bij. Je merkt dat die jongelui dat 
ook fijn vinden. Ja, echt leuk werk! Ik heb trouwens heel veel 
leuke reacties gekregen van 
anderen: Oh, Susan, wat 
gaaf, dat wil ik ook, hoe heb 
je dat geregeld?! Kennelijk 
hebben veel mensen 
heimwee naar Defensie. Die 
kameraadschap, dat vind je 
echt alleen maar daar!”

Susan is jaren lid geweest 
van de Vereniging Jonge 
Veteranen (VJV), maar deed 
daar niet zoveel mee. “Ik 
hoor om mij heen dat er veel 
lid zijn van de VVRB&T, dus 
heb ik me nu aangemeld. Ik 
ben benieuwd!”
Van harte welkom, Susan!

in the 
SPOTLIGHT

Inka Logister-Proost
Naam: Susan Rademaker
Leeftijd: 47 jaar
Lid sinds: 2021
Missie:  Bosnië 1994-1995 / Bosnië 1996-1997

Susan Rademaker met maatje/vriendin Bianca van Hemessen

Vanwege mijn nevenactiviteiten als vrijwilliger voor 
Humanitas was ik vorige week op bezoek bij een Afghaanse 
vrouw van 62 jaar. De tv stond aan en op de achtergrond 
hoor ik het gekwetter van de politici tijdens het Afghanistan 
debat. De vrouw was in 1999 met haar man en gezin naar 
Nederland gevlucht vanwege de onderdrukking door 
de Taliban. De huidige ontwikkelingen in Afghanistan 
maakten haar zichtbaar van streek en brachten haar terug 
in de tijd. Met weemoed vertelde ze over haar studententijd 
aan de universiteit van Kabul. In die tijd nog een bloeiende 
stad waar je als vrouw vrij kon zijn, studeren en je mening 
kon geven. Haar man is terminaal ziek en ligt in een hospice. 
Hij wil het leven echter nog niet opgeven omdat hij via 
sociale media zijn familie in Afghanistan wil steunen. Op 
de achtergrond nog steeds de bekvechtende politici….

Zomaar een verhaal, een ervaring uit de vele tienduizenden, 
waarbij ik me realiseer dat deze mensen en vooral de inwo-
ners van Afghanistan natuurlijk de echte slachtoffers zijn van 
het drama wat zich daar voltrekt. Net als waarschijnlijk bij 
jullie dwalen mijn gedachten ook vaker dan normaal af naar 
die intensieve periode uit mijn leven. Ook mij is gevraagd wat 
het met mij doet, al deze ontwikkelingen en of ik vind dat 
onze aanwezigheid daar wel ergens goed voor is geweest? 
Zelf hoop ik vooral dat de bevolking in staat is om het kleine 
beetje vrijheid wat ze even hebben ervaren zich niet meer zo 
makkelijk laat ontnemen, maar de voortekenen zijn helaas 
niet positief.

Om over dit soort dingen te praten met collega veteranen 
hebben we als vereniging samen met de Regimentsleiding en 
de vrijwilligers van de Historische Collectie (HC) een inloop-
moment georganiseerd. Onze vereniging telt ongeveer 250 

Afghanistan veteranen. Het is een gezellige dag geworden 
met z’n allen maar er zijn geen veteranen op af gekomen. De 
nuchtere conclusie is dat er kennelijk geen behoeft aan was, 
of toch wel maar ………..?

Als bestuur hebben we momenteel vooral behoefte om voor-
uit te kijken. Bestuurlijk gezien hebben we een vervelende 
periode achter de rug; het plotselinge overlijden van Paul, de 
geleverde inspanning voor het organiseren van activiteiten 
en vervolgens de teleurstellingen van het vervallen ervan, 
het pauze loos aanpassen van de planning, het piekeren over 
het contact houden met de leden en de inspanningen die we 
hebben moeten doen om financieel gezien ‘in control’ te blij-
ven. Dat alles anders loopt dan normaal blijkt wel uit het feit 
dat we op 17 november a.s. de Algemene Leden Vergadering 
gaan houden waarbij we verantwoording afleggen over het 
jaar 2020! Positief is dat we daar ook een tweetal nieuwe be-
stuursleden kunnen verwelkomen namelijk onze nieuwe pen-
ningmeester Hans Kemink, die overigens al zeer enthousiast 
aan het werk is, en de nieuwe hoofd communicatie (tevens 
hoofdredacteur) Willemijn Teerds. Ik ga ervan uit dat we daar 
weer veel trouwe aanhangers zien en er een kleine reünie van 
maken! Wij doen ons best in ieder geval.

Tot slot kan ik nog vermelden dat we ons samen met de HC 
en het Regiment en nog een aantal partijen gaan inspannen 
om het VOC (Veteranen Ontmoetings Centrum) nog beter op 
de kaart te zetten. 
Ik wens iedereen weer veel leesplezier! 

Soldier On, en hopelijk tot snel.

Hans Schulz
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Als de nieuwe regimentsadjudant Regiment Bevoorradings- 
en transporttroepen wil ik mij graag aan u voorstellen.
Adjudant-onderofficier Hans Berkers, geboren op 23 juli 1970 
te Venray. 
Ik kwam in augustus 1989 op als dienstplichtig soldaat op de 
LIMOS te Nijmegen. Na mijn AMO werd ik geplaatst als kok 
op de vliegbasis de Peel te Vredepeel. Nu wel bekend als de 
Lgen Best kazerne. Daar vervulde ik mijn dienstplicht tot be-
gin oktober 1990.

Op 3 januari 1994  begon ik aan mijn opleiding op het school-
bataljon 11 Luchtmobiele Brigade. Na het behalen van mijn 
rode baret werd ik direct bevorderd tot Korporaal en als 
plaatsvervangend groepscommandant geplaatst bij het 1e 
peloton Ccie 13e infanterie bataljon RSPB te Assen. Een uit-
zending naar Bosnië volgde.

Eind 1996 was het tijd voor een nieuwe uitdaging en kreeg ik 
een functie als hulpdistributeur bij 11 Genie compagnie LMB. 
Tijdens deze functie groeide mijn interesse naar functies als 
Onderofficier en in 1997 begon mijn opleiding tot onderof-
ficier op de Koninklijke Militaire School te Weert. Aansluitend 
voor 3 maanden naar Bussum voor mijn VTO logistiek om 
daarna te starten als groepscommandant bij het 6e peloton 
230 MZTCie 200 B&T Bat te Nunspeet. Tijdens  mijn start-
functie mocht ik voor mijn 2e missie met EFOR/KFOR1 naar 
Kosovo.
Een zijstap volgt, van april 2000 tot en met oktober 2004 
was ik werkzaam respectievelijk als hoofd helpdesk en junior 
netwerkbeheerder bij de G6 van 11 Luchtmobiele Brigade. 
Van juni tot en met oktober 2004 werd ik voor mijn 3e missie 
uitgezonden naar Irak (SFIR4) als senior netwerkbeheerder.  
De overtolligheid bij de Onderofficieren en de aanhoudende 
bezuinigingen bij Defensie maakten het dat ik eind oktober 
2004 mijn ontslag indiende bij de KL. 

Toe aan een nieuwe uitdaging en een nieuwe werkgever 
zorgde ervoor dat ik overstapte van Defensie naar de politie 
organisatie, district Limburg Noord. Een belangrijke periode 
in mijn carrière waar ik heel erg veel, vooral over mijzelf, heb 
geleerd.

Na 3 jaar en 4 maanden begon mijn groene hart weer te klop-
pen en besloot ik als herintreder terug te komen bij de KL. 
Van 2008 tot en met 2011 vervulde ik een functie als instruc-
teur initiële opleiding Onderofficieren op de KMS in Weert. 
Vervolgens werd ik bevorderd tot Sergeant Majoor en aange-
nomen als commandant bewaargroep 11 bevoorradingscom-
pagnie AASLT. 
Na mijn functie bij 11 Bevocie AASLT, waar mijn interesse 
werd gewekt voor de CSM functie bij deze eenheid, kreeg ik 
de functie van NCO Training and Exercise (SMO) bij de logis-
tieke compagnie van het Staf Support Bataljon 1 DEU/NLD 
korps te Münster. 
In 2017 kwam ik terug bij 11 Bevocie AASLT om de functie 
van CSM te mogen vervullen. Een geweldige (drukke) functie 
waarin mijn kompas 4 richtingen had: Mentor, inspirerend 
Onderofficier, Positie en plichten/taken van de CSM.
Na 3 jaar als CSM werd ik bevorderd tot Adjudant  onderof-
ficier en begon ik in augustus 2020 bij de G4 van 11 LMB als 
senior onderofficier gevechtslogistiek.
 
Tenslotte gaat in juni 2021 gaat een lang gekoesterde wens in 
vervulling en mag ik de functie van Regimentsadjudant van 
het Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen vervul-
len. Ik vind dit een erebaan waarin ik 24/7 mijn inzetbaarheid 
mag laten zien. Als RA is het mijn missie om de 3 hoofdtaken 
van de RA, traditiehandhaving, saamhorigheid en bijzondere 
personeelszorg, te blijven waarborgen. Maar dit kan ik niet 
alleen. Hier heb ik u allen voor nodig, want samen zijn wij het 
Regiment.

Ik woon in Venray en heb 3 kinderen, Lynn (18), Jay (16) en 
Dany (13). Ik mag graag op Untappd bier beoordelen. Verder 
geniet ik van mijn verzameling whisky’s, hou ik van koken, 
motorrijden en alles wat te maken heeft met gezelligheid. 

Dank dat ik mij op deze manier aan u heb voor mogen stellen. 

Taptoe NMM 2021
Vliegbasis Soesterberg was dit jaar het decor van de Nationale Taptoe. 
Het moest in de buitenlucht vanwege de coronapandemie, en daarom 
was het vertrouwde Ahoy geen optie. De duurde van donderdag 19 
augustus t/m zondag 29 augustus en werd een bijzondere belevenis, 
waarbij de verbondenheid met het publiek voelbaar was. Sobere maar 
waardige militaire muziek, terug naar de kern van de militaire taptoe.

Het publiek, veelal oud-militairen zijn er eventjes uit maar ook hele-
maal thuis.

Gryphus 'High Opera-
tional' met 8-voet con-
tainer rijdt voorlopig 
alleen met ontheffing
De 100 kN Scania Gryphus High Operational met 
8-voet container mag voorlopig niet de openbare 
weg op. Dat heeft te maken met de hoogte. Wat 
betekent dit voor gebruikers? 

Defensiepersoneel mag met de 4-assige Gryphus 
in combinatie met genoemde container niet rij-
den. Dat mag alleen als het National Movement 
Coördination Centre (NMCC) hiervoor ontheffing 
verleent. 

Zonder ontheffing rijden is strafbaar. Let op: ook 
het kazerneterrein wordt beschouwd als openbare weg.

Het ‘per direct’ ingaan van het rijverbod grijpt voor sommige 
eenheden direct in op geplande ritten en oefeningen. Daar 
kan op dit moment niets aan worden veranderd. 

Eenheden kunnen via het NMCC ontheffing aanvragen voor 
specifieke ritten. Dat is mogelijk als ook de Rijksdienst voor 
Wegverkeer (RDW) de route als veilig heeft aangemerkt. 

Defensie probeert nu om van de RDW een ‘brede’ ontheffing 
te krijgen voor meerdere routes en voor langere tijd.

De beperking geldt overigens niet als er zonder container 
wordt gereden of met de (lagere) laadbak van Scania. Ook 
heeft het besluit geen gevolgen voor het gebruik van de 
100kN Low Operational. Omdat ook de lesvoertuigen van dit 
type zijn, kunnen de rijopleidingen gewoon doorgaan.

B&Tco wint de beker voor 
de Ronde van de Phoenix
Het B&TCo heeft de prijs voor de ‘Beste 
Eenheid’ in de wacht gesleept tijdens de 
challenge ‘Ronde van de Phoenix’. De win-
naars zijn bekend gemaakt tijdens het OOCL 
event op dinsdag 13 juli. 

Naast het beste individu en beste bud-
dypaar is er dus ook een beste eenheid 
verkozen. Gebaseerd op het percentuele 
aantal deelnemers en aantal afgelegde 
kilometers. Op 15 juli is deze prijs uitgereikt 
door Generaal Dubbeldam aan Kolonel van 
Dijk, op dat moment nog commandant van 
het B&TCo. 

In de maand juni vond de primeur plaats 
van de Ronde van de Phoenix. Bij dit 
sportieve evenement hebben meer dan 
280 teams maximaal 350 kilometer hard-
lopend, fietsend of roeiend afgelegd. Deze 
uitdaging kon men individueel of met een 
buddy aangaan, in de buitenlucht of in de 
sportschool.

Nieuwe regimentsadjudant
Hans Berkers
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Dit jaar heeft het Nationaal Comité Veteranendag vanwege 
de toen geldende maatregelen en de onzekerheid of een 
groot evenement wel georganiseerd mocht worden, moeten 
besluiten om het defilé aan Z.M. de Koning en de grote 
bijeenkomst op het Malieveld af te gelasten. 
De Nederlandse veteranendag zoals wij die elk jaar met elkaar 
vieren. Juist nu, in een tijd waarin onze inzet in het verleden 
weer in de volle belangstelling staat hebben veteranen elkaar 
hard nodig.

Dit jaar werd er op een andere manier invulling gegeven aan 
de Nederlandse veteranendag. Het Regiment had daarom 
voor dit jaar een prachtige actie bedacht waarbij wij naar 
elkaar om kunnen kijken. Al is het op afstand. Via een erg 
leuk filmpje en het pakketje met kaarten en palmpitje deden 
de RC en de toenmalige RA Marcel Blok een oproep aan alle 

Regimentsgenoten, veteranen en sobats om een kaart te 
schrijven met een persoonlijke groet naar zijn of haar goede 
vriend, veteraan buddy en of sobat. Een hoop veteranen 
gaven gehoor aan deze oproep en lieten hun buddy of sobat 
van toen weten dat ze zijn of haar steun niet vergeten waren.

Het bijgevoegde palmpitje moest bewaard worden tot 
zaterdag 26 juni om op veteranendag even stil te staan bij 
hen die dit niet kunnen meemaken, gewond of beschadigd 
zijn geraakt tijdens een missie. Maar ook te vieren dat we op 
afstand, als veteraan samen het Regiment zijn. Verschillende 
generaties, andere missies en toch dezelfde verbondenheid 
met elkaar.

Samen zijn wij het Regiment.

Nederlandse
Veteranendag 2021

Overdracht 
BenTCo
Het B&TCo heeft vanaf 22 juli een nieuwe commandant. 
Kolonel Gerard van Kuijck heeft met het aannemen van de 
eenheidsvlag het commando aanvaard en overgenomen 
van kolonel Dennis van Dijk.

In de week voorafgaand aan de ceremoniële commando-
overdracht vond een ‘afscheidstour’ plaats. De eenheden 
konden in een informele en ontspannen setting afscheid 
nemen van kolonel van Dijk.
We danken kolonel van Dijk voor alles wat hij voor het 
B&TCo heeft gedaan en wensen hem het allerbeste in zijn 
nieuwe functie bij het OOCL. Kolonel van Kuijck van harte 
welkom bij het B&TCo!
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oorlog gevaren en toen de bevrijding in zicht was, was hij met een paar 
opvarenden in Parijs terecht gekomen en daar vonden ze een wagon 
met kleding van de Duitse Marine. Omdat ze zelf nauwelijks nog een 
draad aan hun lijf hadden, hebben ze zich netje aangekleed, met die 
mooie glimmende laarzen erbij, en is toen teruggegaan naar Neder-
land. Maar hij viel nogal op in zijn kleding en enkele mensen vertrouw-
den het niet. Die dachten dat hij van de NSB was. Die hebben hem toen 
aangegeven. Hij werd opgepakt en gearresteerd en mijn moeder heeft 
er toen alles aan gedaan om hem vrij te krijgen. Op een of andere ma-
nier heeft ze een document weten te bemachtigen waardoor zijn on-
schuld bewezen werd en hij gelukkig weer werd vrijgelaten.
Zelf werd ik nog geëerd door de stad vanwege mijn rol in het verzet. 
Daar had ik ook nog aan meegewerkt. En een paar weken daarna 
kreeg ik een brief in de bus dat ik me moest melden om gekeurd te 
worden om uitgezonden te worden naar Nederlands-Indië.

In welk jaar was dat?
Dat was in 1946 natuurlijk, ik was toen 19 jaar. Ik moest me melden 
in de haven en we zaten 26 dagen aan boord met veel mensen en 
nauwelijks ruimte voor jezelf. Het brood dat we kregen was wel erg 
voedzaam, want er liepen allemaal torretjes en spinnetjes doorheen 
hahaha. Maar toen we in de tropische wateren terecht kwamen, werd 
het bloedheet en enorm benauwd. Niemand kon de slaap goed vatten, 
maar ik was zo slim om in de reddingsboot te gaan liggen. Daar was 
het een stuk koeler en had ik de ruimte.

Dan kom je aan in Batavia en wist u toen al dat u was inge-
deeld bij de AAT?
Ja dat wist ik en daar heb ik Hans van Orsouw ook leren kennen. Die 
zat daar in de Kromhoutkazerne in Soerabaja. Hij was van een lich-
ting voor mij en kwam ons met een detachement ophalen van de boot. 
Hij stelde me gerust en vroeg me naast hem te komen zitten. Zo reden 
we naar de kazerne en vanaf die tijd zijn we altijd vrienden gebleven. 
Jaren ben ik hem uit het oog verloren, tot ik hem tegenkwam bij de 
herdenking in Soesterberg en sindsdien zijn we verder altijd samen alle 
herdenkingen en reünies afgegaan.
Ik heb nog altijd veel herinneringen aan die tijd in Indië. Vooral aan 
het eten. De eerste maaltijd die we kregen, daar hadden ze veel sambal 
in gedaan om ons te testen. Dat waren we natuurlijk niet gewend en 
we stonden allemaal in de fik, van het scherpe eten. Ook als we rijst 
moesten halen bij de kwartiermeester, dan zagen we dat het krioelde 
van het ongedierte. Kevertjes, torretjes en dat soort ongedierte. En als 
we daar een beetje bedremmeld naar keken zei die KNIL-pik: Ah joh, 
dat is toch maar voor de soldaten….. 

Ik was chauffeur-monteur en beheerde een aantal voertuigen. Ik hoor-
de bij de staf en moest ervoor zorgen dat het voertuigenpark voor die 
staf inzetbaar bleef. Dat was mooi werk. Je had een boel vrijheid. Ik 
moest natuurlijk na reparaties een proefrit maken en tekende zelf mijn 
rij-opdrachten af. En ik had zo af en toe wel ergens een vriendinnetje 
en daar ging ik dan mooi heen met die auto… Dat hoorde er eigenlijk 
gewoon een beetje bij.
We werden opgescheept met oude zooi hoor, dat wel. Zelfs de PGU 
die we kregen was al tweedehands, tot de tandenborstel toe, volgens 
mij. En de auto’s waren ook al sterk verouderd. Maar ze waren redelijk 
onderhouden en het viel dus wel mee met de werkdrukte.

Ik heb wel erg goed leren rijden daar. Door de bergen, smalle paadjes 
en natuurlijk alert zijn op bermbommen. Toen waren ze ook al heel 
inventief in het maken van boobytraps. En we vervoerden van alles. 
Voeding, brandstof munitie en reservedelen. Net als nu, maar met an-
dere voertuigen en in een andere omgeving. Allen de post, die reden we 
niet. Daar was een speciale pief voor aangewezen.
En de post die werd gevreten natuurlijk. De post was voor iedereen erg 
belangrijk. Een brief was toen ongeveer zes weken onderweg. Dus het 
nieuws wat je las was al even belegen, dat natuurlijk weer wel, hahah.

Met wie schreef u in die tijd?
Vooral met mijn ouders. Mijn broers waren niet zo van die schrijvers. 
Een van mijn broers zat ook in Indië. Maar die zat 800 kilometer ver-
derop in West Java, dus daar kon ik niet zomaar even heen. Ik heb hem 
wel een paar keer ontmoet, dat was wel mooi.
Maar we zaten daar natuurlijk niet voor de lol. Er was een vreselijke 
strijd aan de gang en er gebeurde echt vreselijke dingen. We moesten 
ook patrouilles rijden en kwamen dan in de kampongs. Als ze dan een 
Nederlander te pakken kregen dan werd hij in mootjes gehakt en nog 
veel meer dingen die ik liever niet vertel. Dan werd je wel erg boos en 
verdrietig. Het liefst wilde je dan…. Nou ja, dat zal ik hier ook maar niet 
zeggen. 

Wat vindt u van de ophef die er nu weer is over het optreden 
van de Nederlandse militairen in Nederlands-Indië?
Ja, ik heb daar wel moeite mee hoor. Mijn bezwaar is dat degene die er 
nooit geweest zijn vaak de meeste kritiek hebben. Maar waarheidsvin-
ding moet je halen bij de mensen die er wel geweest zijn. Ik hoor vaak 
kritiek van die mensen en vraag dan of ze er zelf geweest zijn. Als ze 
dan ontkennen, zeg ik dat ze hun mond erover moeten houden omdat 
ze niet weten waar ze het over hebben. 

Wat bent u gaan doen nadat u teruggekeerd was?
Na mijn uitzending ben ik het transport- en garagebedrijf ingegaan. Ik 
zat natuurlijk in dat vak en kon er na terugkeer gelukkig weer werk in 
vinden. Toen we van boord gingen waren we met een vriendengroepje 
van acht man. Later zijn we samen met de echtgenotes erbij nog re-
gelmatig bij elkaar gekomen en we zijn zelfs op vakantie geweest met 
elkaar. Er zijn er nog maar twee over van die acht….
Van de 315 man waar we mee zijn gegaan, zijn er nog maar zeven of 
acht overgebleven. Ze zeggen wel dat we tegenwoordig allemaal ouder 

Op een zeldzame mooie zomerdag van dit jaar, trek ik erop 
uit richting Rotterdam Noord. Ik rijd een rustige, nette 
wijk binnen waar de rust en de ruimte mij direct opvalt 
en gelijk mijn vooroordeel over ’de grote stad’ wegneemt. 
Vorige week heb ik een afspraak gemaakt met Wim Kloos, 
een van de -nog steeds- zeer actieve Indië -veteranen van 
onze vereniging. Wim, vooral bekend van het duo ‘Kloos en 
van Orsouw’, is nu solo; Hans is helaas dit jaar overleden…  
Trouwe bezoeker van de Dodenherdenking in Soesterberg, 
de jaarlijkse herdenking in Roermond en natuurlijk de Ne-
derlandse Veteranendag. We kennen Wim allemaal van ge-
zicht maar ik ben ook zeer benieuwd naar wie Wim Kloos nu 
eigenlijk is en naar zijn verhalen.

Wim ontvangt mij in het huis waar hij vele jaren met zijn echt-
genote heeft gewoond en waar zijn kinderen zijn opgegroeid. 
Hij krijgt regelmatig bezoek van zijn zoon en schoondochter 
en kleinkinderen waar hij een goede band mee heeft. Zoals 
altijd vraag ik ook hem naar zijn roots. Waar kom je vandaan, 
wie waren je ouders en hoe zag het gezin er toen uit? Wim zit 
gelukkig niet om gespreksstof verlegen en hij start zijn ver-
haal met een onvervalste Rotterdamse tongval:
Ik ben geboren in Rotterdam en dat kun je vast wel horen! Ik ben 93 
jaar geleden geboren en was de derde jongen van vier en had ook nog 
zes zussen. Mijn vader was bouwvakker. In de dertiger jaren was dat 
voor die beroepsgroep een diep trieste, arme periode. De crisis was in 
volle gang en er was nauwelijks werk te vinden. Met 15 gulden steun 
moesten mijn ouders een gezin van 12 onderhouden. Maar mijn moe-
der was gelukkig wel zo goochem en hield de boekhouding goed bij. 
Eerst de vaste lasten veiligstellen en van de rest moesten we leven.  Dat 
betekende dat er elke dag hetzelfde werd gegeten: aardappelen met 
bruine bonen en een klein stukje spek. Dat was alles. En je ziet, ik ben 
er toch 93 mee geworden en ik ben de laatste der Mohikanen. Ik was de 
op een na jongste van de familie. De oorlogsjaren waren ronduit slecht 
te noemen. Geen werk en nog minder te eten dan daarvoor. Hoewel 
ik een van de jongsten was, was ik ook wel haantje de voorste. Tij-
dens de hongerwinter dacht ik: het gaat me toch niet overkomen dat 
er iemand van ons gezin gaat overlijden nu. Dus ik huurde ergens een 
handwagen en die bouwden we zo om dat we die met zijn vijven kon-
den trekken. En zo ging ik met mijn vader en mijn drie broers lopend 
naar Drenthe om aardappelen, rogge en tarwe te halen. Daar deden 
we acht dagen over. Het vroor als de ziekte, maar gelukkig hadden we 
wel afdekmateriaal bij ons om de aardappelen te beschermen tegen de 
vorst. Als we dan terugkwamen, deed het volgende probleem zich voor. 
Er was geen gas, geen hout en dus geen vuur. En koude rauwe piepers 
smaken niet, zelfs niet op een lege maag. Toen heb ik een zeef gekocht 
en bij een oud spoorwegemplacement ben ik kolen gaan zeven uit het 
asfalt en mee die nam ik mee naar huis zodat we daarmee ons eten 
konden opwarmen.

U was zeventien toen de oorlog was afgelopen. Hoe heeft u 
de bevrijding gevierd?
De straten waren gevuld met dansende mensen en veel muziek. Ik was 
jong en ging er op uit natuurlijk. Die bevrijding heeft wel gevolgen 
gehad voor velen natuurlijk. Ook voor mijn broer. Die had tijdens de 

Wim Kloos
Marc Souman
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worden, maar dat heb ik nog niet kunnen constateren hoor. Moet je 
wel blijven leven dan! Jaja, het leven is geluk hebben. Geluk is belang-
rijk. Maar daar kun je zelf ook aan bijdragen. En ik heb altijd gezond 
geleefd. Ik hield altijd rekening met vet. Vet verstopt je bloedvaten en 
dat heb ik zoveel mogelijk vermeden. Ik kook trouwens nog zelf en vind 
dat ook leuk om te doen. Ik wil nooit afhankelijk zijn. Pas sinds kort 
komt mijn schoondochter me eens in de twee weken helpen het huis 
schoon te maken, maar dan doet zij boven en ik beneden.

U heeft dus goed contact met uw kinderen en kleinkinderen. 
Wat voor opa bent u?
Wat voor opa ik ben? Een lieve opa! Als ze hier komen dan breken ze 
zowat de hele tent af joh! En opa moet er overal bij zijn. Toen ik opa 
werd, moest ik er wel even aan wennen hoor maar dat ging vanzelf. Ik 
word 104, zeg ik altijd, maar als ik niet meer weet wie er hier binnen-
komt, dan hoeft het niet meer. Ik moet wel gezond in de bovenkamer 
blijven!

U heeft altijd gezond geleefd en met uw vrouw was u zeer 
actief bij de atletiekvereniging PAC, hier in Rotterdam.
Ja het sporten had me altijd al getrokken maar bij de atletiekvereni-
ging ben ik lid geworden toen mijn broer op een gegeven moment zei 
dat ze mij wilde benaderen om tweede penningmeester te worden. En 
toen ik eenmaal geïnstalleerd was, ben ik ook besmet geraakt met de 
atletiek. Ik ging een keertje mee trainen met een groepje hardlopers. 
Die trainer dacht dat ik er niet veel van kon, maar toen hij mij zag lopen 
vroeg hij mij hoe lang ik al liep. Nou heb ik nooit echt veel hardgelopen 
maar had van nature een goede lichaamsbouw en ik had natuurlijk 
een heel sterke mentaliteit. Dat was het moment dat ik marathons ben 
gaan lopen. Ik was toen al ruim in de vijftig. Mijn snelste marathon 
heb ik gelopen in 2 uur en 58 minuten. Mijn eerste marathon was in 
Apeldoorn in 1982, daar liep ik 3 uur 38.
Ik heb alle bestuursfuncties bekleed behalve secretaris. Daar vond ik 
niet aan. Maar heb ook veel wedstrijden georganiseerd en ben bijna 
40 jaar starter geweest bij veel wedstrijden. Ik ben erelid van PAC ge-
worden en lid van verdienste van de Koninklijke Nederlandse Atletiek 

Unie. Ja ze hebben me goed gewaardeerd!
Maar ik vond het vooral heel mooi om te doen en door de atletiek ben 
ik de hele wereld over geweest. Ik liep meestal 2 marathons per jaar. 
Niet meer hoor, dat is niet gezond.
De eerste buitenlandse marathon was in New York. Daarna ben ik 
in vele andere plaatsen geweest zoals Parijs, Berlijn en Londen.  Mijn 
vrouw was ging altijd met me mee.  Mijn laatste marathon was in Sin-
gapore in 2005. Dat was mijn 65e marathon! Na die marathon ben 
ik met mijn vrouw doorgevlogen naar Indonesië en hebben daar een 
geweldige vakantie gehad samen. 

Naast Marathons lopen bent u ook wandelaar.
Ja ja, ik heb 17 keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Dat vond ik ook 
heel leuk om te doen. Ik heb niet stil gezeten, kun je wel zeggen.
Nou is stilzitten ook niet mijn beste kant. Zo heb ik mijn eigen huis 
helemaal verbouwd, zodat het naar mijn zin was. Gelukkig heb ik veel 
hulp van vrienden gehad, die ik eigenlijk meer aanstuurde dan dat ik 
zelf nog hard aan het werk was hahah.

Ik zag voor uw huis een mooie rode bolide staan, is die van 
u?
Jazeker! Mijn auto is mijn vrijheid. Ik ga graag op pad en ben dus ge-
lukkig erg mobiel. Het is op mijn leeftijd wel lastig om je rijbewijs te 
verlengen maar daar helpt het veteraan zijn dan wel weer mee. Op mijn 
leeftijd gaan ze natuurlijk moeilijk doen he? Dan moet je bij de dokter 
verschijnen want ze vertrouwen je allemaal niet meer. Maar ik dacht, 
weet je wat ik doe? Ik trek mijn veteranenpak aan en dan zie ik het wel. 
Nou, het gevolg was dat die arts zei: Meneer Kloos, gaat u maar lekker 
weer naar huis en ik zorg dat uw rijbewijs weer verlengd kan worden. 
Dat zijn allemaal van die voordelen van het veteraan zijn….

Zo ook laatst in de tram. Komt de conductrice naar me toe en zegt te-
gen mij, je hebt schuld op je kaart. Je hebt geen saldo meer. Je hebt 
waarschijnlijk niet goed uitgecheckt bij Den Haag CS. En ik vroeg haar 
toen, wat gaan we hieraan doen? Ze zei, nou weet je wat we gaan 
doen? We komen zo bij Rotterdam CS en daar stap je dan even uit en 
laad je de kaart weer op. Ik stap daar uit en twee mannen in uniform 
kijken me aan en ik zei meteen: Ik kom niet uit de hemel vallen hoor, ik 
ben nog gewoon op aarde. Ze moesten lachen en hielpen me naar het 
loket waar een hele rij stond. Maar ze brachten me gelijk vooraan en ik 
werd gelijk geholpen. Mooi toch?

Wim Kloos is een monument. Een monument van onze ver-
eniging, van de veteranengemeenschap en van Rotterdam, 
waar vele mensen hem kennen. Hij had nog wel een paar uur 
door kunnen praten volgens mij en ik weet zeker dat ik mis-
schien wel voor 4 Vetportretten aan verhalen op mijn dicta-
foon heb staan. Wie weet voor een andere keer. Dank voor 
uw openhartigheid meneer Kloos en blijf nog lang actief bin-
nen onze vereniging. We zien u graag!!!

 Zo’n twintig jaar geleden gaf ik enkele 
weken les in Tiblisi. De herinnering aan 
de voortdurende kans op ontvoering, 
de stuk geschoten gebouwen en de er-
barmelijke omstandigheden in de ge-
zondheidszorg verdrong ik later door te 
zoeken naar een recept van mijn favo-
riete lunch daar, chatjapuri, Georgisch 
kaasbrood. Het is me niet gelukt het 
thuis weer zo te laten smaken.

 Heb jij dat ook? De herinnering aan 
de smaak van schapenvlees, of de zoek-
tocht in Nederland naar een authentiek 
restaurant. Enkele woorden herinneren 
zoals dobar dan of salaam aleykum. Ver-
langen naar het glooiend landschap, 
de lokale gebruiken, het geluid van een 
agung in de verte. De geur die je tege-
moetkwam als je een dorp inreed. Het 
altijd aanwezige rode zand dat werke-
lijk overal in kruipt.
Nostalgie. Je probeert het positieve uit 
het verleden terug te halen… de ver-
gankelijkheid van de tijd. Het verlangen 
naar toen.

 Tijdens de uitzending is er intense 
verbondenheid, kameraadschap. Je 
leeft in een bubbel; de subcultuur bin-
nen het leger in een ver oord. Een vang-
net waarin je van elkaar op aan kan, no 
matter what. Als eenheid samen één.
Je neemt afscheid van de kameraden, in 
de haven van Rotterdam of op vliegba-
sis Eindhoven. 
Het werk dat je met je kameraden deed; 
niemand zal ooit voor 100% begrijpen 

wat jullie daar deden, hoe je leefde en 
je uiterste best deed. Zit je eindelijk 
thuis op die bank waar je zo naar ver-
langde, ineens je maten te missen na al 
die maanden 24/7 samen. 
Je voelt je thuis waar ze je begrijpen. 
Weerzien tijdens een reünie en eens per 
jaar op het Malieveld; veel stoere praat, 
lol hebben en elkaar voor de gek hou-
den. Of als laatste van je peloton in le-
ven, het oude fotoalbum doorbladeren, 
hun namen herinneren. 
Het hoort erbij. Voor het leven met el-
kaar verbonden. Het is goed zo…

 De laatste keer dat je de poort uitreed 
en een laatste blik wierp op de mee 
rennende kinderen en zwaaiende lokale 
bevolking…  Voor hun veiligheid ging 
je. Voor hun zijn vijf maten gewond ge-
raakt. Je laat iets achter dat nog volop 
doorgaat, waar je je zorgen over blijft 
maken. Gaat het daar wel goed? Affec-
tieve betrokkenheid blijft kleven tussen 
jou en het uitzendgebied. 

Enkele veteranen gaan terug om te 
helpen met de opbouw van de regio. 
Sommige veteranen brengen een geld-
stroom op gang om het gebied verder 
te helpen.

 ‘Machtsoverdracht van Soekarno aan 
Soeharto’, kopt de krant. 
Op tv zie je de explosie in het haven-
gebied van Beiroet, een jaar later staat 
Libanon op instorten.
‘Opnieuw dreigende hongersnood in 
Zuid-Sudan’, lees je op je tablet en je 
tikt bezorgd op het bericht.
Je volgt via CNN de oprukkende Taliban 
in Afghanistan. 
Je denkt jezelf terug. 
Het laat je niet los.
Je maakt je zorgen om de mensen die 
je daar hebt leren kennen en hebt ach-
tergelaten. Toen deed je wat je kon. Nu 
voel je…. Ja, wat? Het beheerst je ge-
dachten, slechter slapen, minder con-
centratie. Een gek soort heimwee. Leg 
dat maar eens uit. Betrokkenheidwee.

COLUMN
  
Inka Logister-Proost

Betrokkenheid
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een sociaal- maatschappelijke functie. Niet iedereen is hetzelfde en 
een enkeling neemt ook een “rugzakje” mee. Je kunt het VST ook zien 
als een veilige haven voor sommigen en een goede afleiding voor de 
dagelijkse bezigheden en beslommeringen die hen bezighouden. Zij 
hervinden de oude kameraadschap en voelen weer eigenwaarde en 
trots. We houden elk individu goed in de gaten en signaleren wanneer 
dat nodig mocht zijn.
In het team hebben we (oud-)soldaten, (oud-)onderofficieren, (oud-)
officieren, metselaars, succesvolle zakenmensen, timmermannen, 
maar ook gepensioneerden. Het geeft aan dat iedereen welkom en 
gelijkwaardig is.

Aldus de oud- cavalerist die drie uitzendingen heeft gedraaid: 
Het voormalige Joegoslavië (2x) en Afghanistan. In 2020 
ontvingen Mariska en hij, uit handen van de Inspecteur-
Generaal der Krijgsmacht (luitenant- generaal Frank van 
Sprang), de “Witte Anjerprijs” voor het werk van de VST. 
Als oprichters en drijvende krachten achter deze stichting, 
mochten zij de prijs in ontvangst nemen. Tegelijkertijd 
ontvingen zij ook de lovende woorden van de landelijke 
korpschef van de politie (hoofdcommissaris Henk van 
Essen), toen hij het echtpaar feliciteerde: “Jullie bieden hoop 
aan veteranen, maar ook aan de familie en vrienden van 
vermisten”.

Wat is jullie motivatie om als vrijwilliger bij het VST je vrije 
tijd te besteden?
Jan: Iets doen om je tijd nuttig te besteden. Het gekke is, dat ik al 
zolang in de burgermaatschappij aan het werk ben, maar dat ik 
toch “defensie” mis. Het gaat om de kameraadschap, er voor elkaar 
zijn, iets voor elkaar over hebben en vooral weten wat je aan elkaar 
hebt. Dat is iets wat ik in de burgermaatschappij wel eens mis en wat 
ik enorm terugvind bij de mensen die zich inzetten voor het VST. Het 
geeft mij een bepaald gevoel van weer ergens bij horen. Bovendien, het 
werk wat wij doen bij het VST is zeer dankbaar en dat geeft een enorme 
motivatie.

John: De samenwerking, het avontuurlijke en de saamhorigheid die 
we met z’n allen hebben. Laten we niet vergeten dat het om serieuze 
zaken gaat. Het gaat immers om vermiste personen of materialen, 
die we samen met de politie proberen te zoeken. Dat vereist een 
professionele aanpak. Je kunt het enigszins vergelijken met het leger: 
Soms moet je even doen wat er van je gevraagd wordt, anders wordt 
het een puinhoop. Vandaar dat we tijdens de operationele inzetten 
een hiërarchisch systeem hanteren en de commando’s van bovenaf 
gegeven worden. Het is mooi om te zien dat eenieder, ondanks dat 
deze personen vrijwilliger zijn, zich hieraan houdt en ervan bewust 
is, dat een bepaalde bevelsverhouding er toch moet zijn. Ik ben ervan 
overtuigd, dat daar ook een van de sleutels ligt van de successen die 
we hebben behaald. De motivatie die ik eruit haal, is niet zozeer de 
waardering of de schouderklopjes die je ervoor krijgt. Ik haal de 
motivatie uit het feit dat ik besef dat ik iets goeds wil doen voor de 
medemens en als een missie dan succesvol is, geeft dat mij een enorme 
boost. Ik kan er dan weer volop tegenaan!

Even voorstellen:

Dennis van de Kraats, 47 jaar, woont in Etten Leur en werkt 
als Burgermedewerker bij het Ministerie van Defensie bij het TOC 
(Territoriaal Operatie Centrum)
Militaire missies: SFOR 11, EUFOR 1 en ISAF 
Taak bij VST: Oprichter en voorzitter van de stichting VST

Jan Achterberg, 46 jaar, woont in Rozenburg (ZH) en werkt als 
restauratie- metselaar.
Militaire missie: 1 (NL) VN Support Command, rotatie L1.
Functie: Chauffeur lichte wielvoertuigen
Taak bij VST: Groepscommandant en instructeur en allereerste 
vrijwilliger bij het VST.

John Blonk, 46 jaar, woont in Den Haag en werkzaam als 
gemeenteambtenaar in zijn woonplaats. 
Militaire missie: 1 (NL) VN Support Command, rotatie L1.
Functie: Chauffeur lichte wielvoertuigen
Taak bij VST: Groepscommandant, instructeur en timmerman

Ook Bert Kuijpers 
(Lid Raad van Advies 
VVRB&T), is VST-
vrijwilliger

Ik spreek af op een donderdagavond op het Kamp “Walaardt 
Sacré” in Huis ter Heide, want ze hebben die avond de 
ledenvergadering . Bij aankomst, is de vergadering net 
afgelopen en staan de meesten buiten om na te praten 
met een hapje en een drankje. De begroeting is hartelijk en 
iedereen heeft een vriendelijke lach voor je over. Je voelt je 
direct welkom. 

Ik ga met Jan Achterberg en John Blonk, actieve vrijwilligers 
bij het Veteranen Search Team (VST), in een kantoor in Huis 
ter Heide zitten. Oprichter en voorzitter van het VST, Dennis 
van de Kraats komt wat later het kantoor binnen en geeft mij 
een ‘boks’. Samen met zijn vrouw Mariska zijn zij de drijvende 
krachten achter het VST. Hij stelt zichzelf voor en wil graag een 
rondleiding geven en wat meer over de organisatie vertellen. 

Allereerst steken we van wal met het interview. 

Dennis: Sinds de oprichting zitten we inmiddels op zo’n 2000 
vrijwilligers die allemaal hun steentje bijdragen om het VST tot een 
succes te maken. Het Ministerie van Defensie stelt het gebouw ter 
beschikking en mogen we gebruik van maken. Alles is in eigen beheer 
en de kosten van ge- en verbruiksmaterialen worden gefinancierd 
uit schenkingen en donaties. We kunnen goed onze eigen broek 
ophouden. Behalve dat we een zoekteam zijn, dragen we tegelijkertijd 
bij aan het herstel van 'beschadigingen’ bij veteranen. We hebben ook 

VETERANEN
SEARCH TEAM

Frits van der Ley

De Stichting Veteranen Search Team (VST) is een efficiënt 
inzetmiddel om op gestructureerde wijze gebieden te 
doorzoeken. De geboden ondersteuning bestaat uit 
getrainde en gedisciplineerde manschappen met (vaak) 
een militaire achtergrond, die gediend hebben in diverse 
crisisgebieden over de gehele wereld. 
Daarnaast beschikt de stichting over een aanzienlijk 
aantal oud politiebeambten waarmee de Stichting VST een 
uitstekende mix aan kennis en gedrevenheid in huis heeft 
om van grote meerwaarde te kunnen zijn in door de politie 
gecoördineerde zoekacties. Als je op de uitgebreide website 
kijkt, word je meegenomen in een wereld, waarvan weinigen 
weten wat deze eigenlijk is. 

Op linie, voorwaarts
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Wat zijn jullie ervaringen? Wil je er een paar met ons delen? 
Zowel goede als minder goede?
Jan: De berichten die je terugleest na een geslaagde missie. Brieven, 
e-mails en whatsappjes, je kunt het zo gek niet noemen. Direct 
betrokkenen zijn zo enorm dankbaar met het werk dat we doen en die 
getoonde dankbaarheid is goud waard. Nogmaals, de saamhorigheid. 
Een van de leuke dingen die ik met een paar collega’s heb gedaan 
was de “Buddytrail” in 2019. Fietsen op een tandem voor het goede 
doel en geld inzamelen. Van Seedorf (Duitsland) naar Huis ter Heide 
(Nederland) gefietst. Zie jij je het al voor je? We hebben het gered, 
vraag alleen niet hoe. Als laatste wil ik de saamhorigheid nogmaals 
benoemen. Ik heb het zo prettig hier met mijn maatjes, dat alleen het 
samenzijn met hen een prettige ervaring is.
John: Nogmaals, de samenwerking. Zowel intern als met de politie 
en andere instanties. Die is gewoonweg prima! Alle hebben eenzelfde 
doel voor ogen en weten we gezamenlijk dit te halen. Teamwork! Echt 
Prachtig! De politie heeft ons hoog in het vaandel staan. Soms zijn 
er inzetten dat zij alleen de afwikkeling hoeven te doen, omdat wij al 
het voorwerk hebben gedaan. Wat rest is dan de ondersteuning die 
zij dan nog wensen, zoals mensen en pers op afstand houden, zodat 
zij rustig en geconcentreerd hun werk kunnen doen. Dan heb je ook 
nog de professionaliteit waarmee we te werk gaan. Het is niet zomaar 

een prikker in je hand en “voorwaarts mars”. Er zit een filosofie en een 
bedoeling achter en dat hebben we allen in de gaten. Als laatste is toch, 
dat wanneer een missie geslaagd wordt afgesloten, er een soort van 
bekroning is. We trainen heel veel en als dat eruit komt in de praktijk, 
dan is dat een heel fijn gevoel, kan ik je vertellen. De bewustwording 
dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is en we er met z’n allen 
tegenaan gaan, voor dat ene doel.

Maarre, je praat over leuke ervaringen.
Zijn er ook minder leuke?
Jan: Moet ik even over nadenken. Ja, als ik toch iets wil noemen is het, 
dat wanneer je later hoort hoe een eventuele dader tewerk is gegaan, 
geeft mij dat de rillingen over het lijf. Hoe haalt een persoon het in zijn 
hoofd om zoiets gruwelijks te doen? Hoe kom je tot zoiets?

John: Over het algemeen overheersen de leuke dingen zoals ik al 
eerder genoemd heb, maar als er iets is, dan is het toch wel steeds 
weer het moment dat degene naar wie we op zoek waren, levenloos 
wordt aangetroffen. Gelukkig kan ik mij daar snel overheen zetten en 
kan ik weer door. Policy binnen het VST is dat we geen contact hebben 
of onderhouden met de naasten en nabestaanden, zodat we geen 
persoonlijke relatie of emotionele band met elkaar krijgen. Dat helpt 
enorm. Gelukkig vinden we ook personen terug die nog in leven zijn. 
Vaak is dat een hele grote opluchting.

Zoals sommigen misschien nog weten, is Kamp “Walaardt 
Sacré” in Huis ter Heide (de eerste barakken zijn in 1942 
gebouwd), een locatie die als een kazerne aandoet. Het 
VST heeft één van de loodsen in bruikleen en tijdens de 
rondleiding wordt al gauw duidelijk dat het materieel en de 
logistieke afwikkeling, de aandacht krijgt die het verdient. 
Via de (web)shop en de opslag van de te dragen kleding voor 
de vrijwilligers tijdens de inzetten, komen we terecht in een 
algemene ruimte met wat tafels, stoelen en aan de muur 
breedbeeldtelevisie met het logo van het VST. Hier worden 
briefings gehouden en is het een soort ontspanningsruimte. 
Als we verder naar achteren lopen, komen we terecht in 
een opslagruimte. Alles is gecategoriseerd en wordt netjes 
opgeslagen in grijze bakken. Zelfs de barbecuespullen 
zijn apart opgeborgen in een van die kisten. Ook is er een 
voorraad klasse I (veldrantsoen, met de bedrukte zwarte 
“kaas” erop), zodat er ook te eten is tijdens de inzetten. 
Als we verder lopen, komen we bij het rijdende materieel. 
Een bus (compleet operationeel ingericht) met aanhanger, 
diverse mountainbikes, een quad en een aanhanger met 

complete interieur, van waaruit de coördinatie plaatsvindt 
(samenwerking tussen VST en de autoriteiten). Aan elk detail 
is gedacht. Zo is de bus met aanhanger niet in de parate 
rijrichting geparkeerd. Men wil dat de chauffeur rustig en 
verantwoord naar de plaats van bestemming rijdt en niet als 
een ambulance. Door het voertuig op die manier te parkeren, 
wordt de rust vanzelf ingebouwd. 

Het is indrukwekkend hoe de Stichting VST in bijna 4 jaar tijd 
is opgebouwd van niets naar een goede draaiende organisatie 
met ongeveer 2000 vrijwilligers. 
Met veel dank en waarderingen nemen we afscheid van 
elkaar. Dit is een knap staaltje werk. Een mooie en trotse 
winnaar van de “Witte anjer”- prijs.

 Voor meer informatie:
 https://veteranensearchteam.nl

Het Veteranen Search Team (VST) is in nog geen 4 jaar tijd uitgegroeid tot een professionele en daadkrachtige organisatie 
bestaande uit ongeveer 2000 vrijwilligers. Samen zetten zij zich belangeloos in tijdens door de politie gecoördineerde 
zoekacties naar vermiste personen. Het is de kameraadschap die de stichting zijn kracht geeft: Samen zetten zij dat extra 
stapje voor de maatschappij en elkaar. Het V- fonds is trots deze bijzondere organisatie te steunen.

Bron: vfonds.nl

Als het moet,
wordt ook 

het water niet 
geschuwd
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Naast het herdenken van die slachtoffers werden bij het 
Nationaal Monument voor Vredesoperaties, de Nederlandse 
militairen herdacht die omgekomen zijn bij recentere 
internationale vredesmissies.
4 F16’s van vliegbasis Volkel vlogen een ‘missing man’formatie 
boven het monument. Hierbij vlogen de toestellen van 
de Koninklijke Luchtmacht op dezelfde hoogte over het 
monument, waarna 1 toestel naar boven vliegt, als symbool 
voor de gevallenen.
Onder het toeziend oog van onze RA Hans Berkers hield 
demissionair minister Ank Bijleveld-Schouten een toespraak. 
Ook Commandant der Strijdkrachten generaal Onno 
Eichelsheim was aanwezig.
“Een oorlog gaat nooit uit je hoofd. Je kunt zwijgen, het 
wegstoppen en meegaan met de waan van de dag, maar de 
ervaringen verlaten je lichaam niet. Dat geldt ook voor de 
veteranen in de strijd in het voormalig Nederlands-Indië.”
Ze benoemde dat de Indië-veteranen deden wat van hen 
werd verlangd. Maar dat ze niet altijd een warm onthaal 
kregen toen ze terugkeerden op Hollandse bodem. “Naast 
begroetingen en weerzien was er ook onverschilligheid, 
of volgden er kwetsende woorden en beledigingen. De 
dankbaarheid maakte bij velen plaats voor ongenoegen over 
het optreden in een verloren oorlog en een gebrek aan steun.”
Bijleveld: “De verhalen en herinneringen werden gedeeld 
met wapenbroeders, maar niet met de omgeving. Zij wilden 
niet luisteren. Dus men zweeg.” De minister refereerde in 
dit verband aan de indrukwekkende documentaire ‘Onze 
Jongens op Java’ van Coen Verbraak. Sommigen verbraken 
het stilzwijgen pas voor Coens camera. Na ruim 70 jaar.

Extreme omstandigheden
Volgens de bewindsvrouw is het waardevol dat mensen 
kennis nemen van de extreme omstandigheden van toen, 
bezien in het licht van die tijd. “Want zij besloten niet zelf om 
te gaan. Zij kregen de opdracht daartoe.”
“Het collectieve gebrek aan belangstelling na terugkeer 
hadden onze Indië-veteranen niet verdiend”, aldus Bijleveld. 
Ook negatieve en onvolledige beeldvorming over latere 
missies daalt volgens haar op veteranen neer. “Hun levens 
worden beïnvloed door een samenleving die een genuanceerd 
oog mist voor de zeer moeilijke omstandigheden waarin zij 
hun werk moeten doen. Veteranen staan er voor ons land, en 
wij moeten er staan voor hen.

INDIË-HERDENKING
Volledige verhaal 
In dat licht benoemde ze ook het belang van research naar 
militaire missies, waaronder het lopende brede Indië-on-
derzoek. “Het is belangrijk om het volledige verhaal te ver-
tellen. Niet alleen het optreden van de militairen, maar juist 
de besluitvorming en aansturing vanuit de politiek en lokaal 
bestuur. Juist om deze ervaringen in de context te plaatsen en 
te duiden. Ook de pijnlijke en lelijke kanten van de oorlog”, 
aldus de minister.
RA Berkens:”Het was een mooie en eervolle ervaring om een 
krans te mogen leggen namens alle Regimenten en Korpsen 
van de KL. Ik was erg onder de indruk van de locatie en het 
monument”.

Herdenkingslinten 2021
Ook dit jaar was het weer mogelijk om een herdenkingslint 
aan te vragen.
De linten, in de kleuren Rood, Wit of Blauw, waren tijdens de 
Herdenking  bij het monument aanwezig en zijn na afloop 
naar de aanvrager opgestuurd. Op dit lint kon u een naam en 
legeronderdeel laten drukken. De linten zijn bedoeld voor de 
gesneuvelde, de veteranen, de overleden veteranen en ieder 
ander die u wilde eren op deze dag. Tevens werd er op ieder 
lint de tekst NIM2021 vermeld.
Een deel van de opbrengst van de linten gaat naar de Stichting 
Vrienden van het monument en de stichting KNING (Stichting 
Kinderen en Kleinkinderen van Nederlands-Indië- en Nieuw-
Guinea-veteranen).

Wat wordt herdacht?
Veteranen en nabestaanden herdenken ieder jaar dat 
6.200 Nederlandse militairen die in de jaren 1945-1962 
het leven lieten tijdens militaire acties in het toenmalig 
Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Het conflict ontstond 
toen de Indonesische onafhankelijkheid op 17 augustus 
1945 werd uitgeroepen. De Nederlandse overheid erkende 
de onafhankelijkheid niet en stuurde 200.000 soldaten 
om de orde in de kolonie te herstellen. Een bloedige strijd 
barstte los. Na vier jaar oorlog, of 'politionele acties' zoals 
Nederland ze in eerste instantie noemde, erkende Nederland 
de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949.
Het westelijk deel van Nieuw-Guinea bleef buiten de 
soevereiniteitsoverdracht. Maar ook Indonesië maakte 
aanspraak op Nieuw-Guinea en infiltreerde het gebied 
sinds 1949. Nederland stuurde in de periode 1961-1962 bijna 
tienduizend Nederlandse militairen naar Nieuw-Guinea, 
van wie een deel als dienstplichtige. Uiteindelijk werd het 
diplomatiek opgelost. Op 15 augustus 1962 werd in New York 
een akkoord bereikt: Nederland droeg de soevereiniteit over 
Nieuw-Guinea aan Indonesië over.

Monument
Het Nationaal Indië-monument 1945-1962 is opgericht ter 
nagedachtenis aan de ruim 6.200 Nederlandse militairen die in 
de periode tussen 1945 en 1962 in het voormalig Nederlands-

Indië of in Nieuw-Guinea zijn omgekomen. Het monument is 
onthuld op 7 september 1988 door Zijne Koninklijke Hoogheid 
Prins Bernhard. De jaarlijkse herdenking is sinds 2010 altijd op 
de eerste zaterdag van september.
Het monument, een ontwerp van de Roermondse beeldend 
kunstenaars Wijnand Thönissen en Dick van Wijk, bestaat 
uit verscheidene onderdelen. Centraal staat de obelisk met 
kroonduif. Bij de obelisk is een fontein met karbouwkoppen 
geplaatst. Achter de obelisk staan achttien driehoekige roest-
vrijstalen zuilen, gedenktafels met plaquettes en een bronzen 
borstbeeld van generaal S.H. Spoor (1994 - Marian Gobius), 
de toenmalige bevelhebber van de Nederlandse strijdkrach-
ten. Door krijgsmachtonderdelen van de toenmalige krijgs-
macht zijn op de gedenktafels bijna 200 plaquettes geplaatst. 
De zuilengalerij bevat de namen van ruim 6.200 gesneuvelde 
Nederlandse militairen.
De tekst op de roestvrijstalen zuil luidt: PALMAM QUI MERUIT 
FERAT (Die den palmtak verdiend heeft, drage hem).

Bij het Nationaal Indië-Monument in het Herdenkingspark Hattem in Roermond zijn op zaterdag 4 september de militairen 
herdacht die in de jaren 1945 tot 1962 om het leven kwamen in het toenmalig Nederlands Indië en Nieuw-Guinea. In totaal 
brachten meer dan 6200 militairen het hoogste offer.
Als gevolg van de coronamaatregelen was de herdenking ook dit jaar in een aangepaste vorm en was een beperkt aantal 
veteranen en nabestaanden aanwezig. De herdenking was rechtstreeks te volgen via de regionale omroep L1.
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Tijdens de missie van Battle Group 3 (BG-3) in Afghanistan 
was ik de Sergeant distributeur (Delta) / onderofficier 
logistiek (B&T) van de Charlie Compagnie. Hierbij mijn 
verhaal over de periode midden juni 2007 in Chora en 
omgeving.

Situatie Chora en omgeving
Het districtscentrum Chora is een kruispunt van belangrijke 
handelswegen in Uruzgan. Vredelievende Afghanen 
verhandelen er hun goederen. Maar ook voor de Taliban is 
Chora een strategische stad. Zij gebruiken het om wapens 
en opium door te voeren. De onrust bij Chora ontstond 
toen vijandelijke strijders op 26 april 2007 in de Vallei van 
Chora een Afghaanse politiepost aanvielen. De Afghaanse 
politiepost viel in handen van de vijandelijke strijders.
Na de verovering van de politiepost bij Kalakala door de 
Taliban, kreeg onze eenheid de opdracht de politiepost 
Kalakala samen met Afghaanse veiligheidstroepen te 
heroveren. Voor de actie heb ik de eenheden maximaal 
bevoorraad. Na een lastige verovering van de politiepost, 
de eenheid moest zich een weg omhoog vechten, zijn we 
begonnen met de wederopbouw en het winnen van de Hearts 
& Minds van de lokale bevolking. In de omgeving bleef het 
onrustig en werden vrijwel dagelijks beschoten. 
Aan de rand van het centrum hebben wij op de White 
Compound (gouverneursgebouw van districtschef Ibrahim) 
en de Brown Compound.(voormalige politiepost) een Patrol-
Base (PB) ingericht. De White Compound werd ingericht voor 

de commandopost (CP) en de legering voor de Battle unit. De 
Brown Compound werd ingericht als logistieke basis (LOG 
BASE) en het verblijf van de mortiergroep. 

Logistieke opdracht en 
ondersteunende taken
Mijn opdracht was het compleet inrichten (inclusief de 
organisatie van de opbouw van de logistieke voorraden), 
het in bedrijf houden van de logistieke basis en zorg dragen 
voor de directe (her)bevoorrading van alle TFU-eenheden en 
ondersteunende elementen, de ANA en de lokale politie. Op 
de LOG BASE bevond zich ook een monteur voor de reparaties 
aan voertuigen en wapens.
De dreiging in het gebied was hoog. De Taliban hield alles in de 
gaten, ook de logistieke activiteiten. De leefomstandigheden 
op beide compounds waren zeer primitief en spartaans. Er 
waren totaal geen voorzieningen, de geniegroep die ook op 
de Brown compound verbleef heeft geïmproviseerd toiletten 
d.m.v. drumvaten gebouwd. Het eten bestond vooral uit MRE 
(Meal Ready to Eat – Amerikaanse gevechtsrantsoenen) en 
flessen (lauw) water.
Door personeelstekorten was iedereen nodig voor patrouilles 
in de omgeving. Als het mogelijk was keek ik tijdens de 
patrouilles of er lokaal in Chora fruit, groenten en gasflessen 
(voor het koken) te koop waren. Dit om het “menu” wat te 
verfraaien. Wat fruit was altijd een moraal-boost voor de 
mannen.

Wanneer de compounds werden beschoten met klein-
kaliber wapens, raketwerpers en mortieren, werd dit 
beantwoord met mortiervuur. De mortiergroep bestond  
uit twee stuksbemanningen (subgroepen), echter één 
bemanning was continue op pad een de SF-eenheid 
van het KCT (TF VIPER). Door het ontbreken van een 
van de bemanningen werden deze plaatsen na een 
crosstraining ingenomen door logistiek personeel, zoals 
ikzelf - de sergeant distributeur / logistiek. Daarnaast 
Naar mate de dreiging in district Chora te hoog werd, 
heeft onze commandant kapitein Larry Hamers besloten 
alle personeel van Brown-compound te legeren op de 
White-compound. De logistieke ondersteuning bleef 
vanuit de Brown- compound georganiseerd. Ook de 
twee mortierstukken werden van de Brown-compound 
verplaatst naar de White-compound. Een groepje van 
vijf militairen zorgde op tourbuurt voor de bewaking van 
de Brown-compound.

Oplopende dreiging 
Op de nacht van 15 en 16 juni 2007 had ik de wacht op White-
compound. Ik stond boven op de White-compound waar 
te nemen en genoot van de “Bijbelse uitzicht” deze avond 
was het rustig en er werd niet geschoten met mortieren 
of Houwitser vanuit Tarin Kowt. Na mijn aflossing liep ik 
langs de Buschmaster waar onze CP was ingericht, om te 
vragen of er nog bijzonderheden waren. Kapitein Larry 
Hamers riep mij naar binnen en liet mij op het scherm van de 
gevechtsveldbewakingscamera kijken en vroeg op een rustig 
en vertrouwde stem, wat ik op het scherm zag. Ik zag op het 
scherm rondom de vallei colonnes vijandelijke eenheden 
richting Chora lopen.
De volgende ochtend stonden aan de poort van de White-
compound angstige burgers die smeekten om bescherming. 
De hoogste vertegenwoordiger van de Afghaanse regering in 
Chora, districtschef Ibrahim, stuurde de burgers terug naar 
hun huis. Ze liepen regelrecht de gevechtszone in. In hun 
huizen aangekomen raakten deze mensen gevangen tussen 
vechtende Taliban-strijders en onze eenheden. We waren 
verbaasd dat de mensen teruggingen. Het gebied was in onze 
ogen niet veilig.

Logistieke (nood)ondersteuning 
tijdens de gevechten
Het “Srebrenica-drama” spookte door het hoofd. Hoe kan het 
zijn dat zoiets wederom dezelfde eenheid overkomt. Ditmaal 
kregen we te horen, dat we stand moesten houden, Chora 
mag niet in handen vallen van de Taliban. Toen de Taliban de 
grote aanval inzette had onze kapitein maar een devies: wij 
hebben de stotersvlag op de White-compound gehesen, en 
die blijft daar wapperen!
Op anderhalf peloton na was de hele Battlegroup betrokken 
in de strijd. Ik bemande samen met Smi Jos Leunissen een 
mortierstuk. Tijdens de schaarse vuurpauzes zorgde ik voor 
de aanvoer van nieuwe munitie en brandstof. De voorraad 

munitie en brandstof raakte snel op. Voor de handvuurwapens 
en voor de mitrailleurs was de voorraad nog maar 25% 
procent. De inhoud van onze brandstofcontainer, die op de 
Brown-compound stond was nog maar 10%. Aangezien wij 
door ongeveer 1500 Taliban-strijders waren omsingeld was er 
dringend behoefde aan nieuwe voorraden. (herbevo). Tijdens 
de slag om Chora was ik de enige logistieke functionaris 
binnen de eenheid. Ik deed verslag bij Larry: “wanneer we 
vandaag geen herbevo krijgen zijn we aan het einde van de 
dag door onze voorraden heen”. We zaten in een hachelijke 
situatie, maar “waar een wil is-is een weg”, ik ging aan de slag.
Ik deed een melding aan de Sectie G4 TFU en verzocht 
dringend om een (nood)bevoorradingsslag. Zij zorgde er voor 
dat we vanuit de lucht d.m.v. Chinooks werden bevoorraad. 
De locatie voor de Landingsite lag echter net buiten de White-
compound. Dit was een zeer kritische locatie, midden in 
de vallei waar de Taliban posities had en volledig zicht -en 
dus schootsvelden- op de landing en onze activiteiten. De 
noodsituatie dwong ons deze locatie te gebruiken. Het kon 
niet anders, onze luchtmacht apache helikopters zorgde 
gelukkig voor beveiliging tijdens de landing en losoperatie.
Ondanks de dreiging verliep de operatie zonder incidenten. 
Na deze geslaagde herbevo hadden wij voldoende voorraad, 
we konden weer twee dagen voorruit. Ik ben direct begonnen 
met de distributie naar de (sub)eenheden en de opslag van de 
overige voorraden.

Noodlot en ondersteuning tijdens de 
gevechten
De volgende ochtend, 17 juni 2017, stond ik samen met Jos 
Leunissen wederom achter het mortierstuk. We kregen via 
de inlichtingenfunctionaris te horen dat de Taliban in het 
centrum van Chora mortierstukken had opgesteld. Dit was 
een zeer serieuze bedreiging voor ons. We hebben tijdens de 
hevige gevechten vrijwel continue gesteund met mortiervuur. 
Plotseling gebeurde het noodlottige, ik dacht dat tussen 

Ruud Bos

Task Force Uruzgan (TFU); april-augustus 2007

Logistiek in Battle Group-3

De Slag 
om Chora
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onze twee mortierstukken een mortiergranaat een voltreffer 
van de Taliban was ingeslagen, dit bleek later niet zo te 
zijn. De omstandigheden en de details van het noodlottige 
ongeval met het mortier zijn uitgebreid door diverse officiële 
instanties onderzocht en beschreven in een rapport.
Nadat het lichaam van Jos Leunissen onderweg was naar 
Tarin Kowt, vroeg Larry of ik ondanks het moeilijke moment, 
de mentale klap en de bijzondere situatie kon blijven. Hij 
zei; “Jij bent mijn enige logistieke functionaris en ik heb 
jouw kennis en ervaring nu, in deze “strijd” keihard nodig”. 
Mijn gevoel zei me “ik kan mijn eenheid nu niet in de steek 
laten zij hebben mij nodig”. Ik heb Larry laten weten dat ik 
deze “opdracht” met trots en vol inzet uit zou voeren. Ik ben 
“stilletjes” begonnen de eenheden in de diverse sectoren 
van de verdediging te bevoorraden met de 
benodigde essentiële zaken, zoals munitie, 
rantsoenen en water. Ook de “politieposten” 
buiten de compound werden bevoorraad. De 
logistieke inspanningen gingen dag en nacht 
door.

Beslissend (logistiek) 
gevecht - ondersteunende 
(gevechts-)taken
De volgende ochtend lagen we allemaal 
achter de wapens in de beveiliging. Ook ik 
was daar als B&T’er / logistiekeling actief bij 
betrokken, tussendoor droeg ik zorg voor de 
herbevoorrading van de pelotons. De Taliban-
strijders waren in het centrum van Chora. We 
waren teruggedrongen en omsingeld. Er stond 
een menigte Afghanen voor de poort van de 
White-compound. Tot onze grote verbazing 
wilde zij meevechten. Dit was de omkeer in de 

strijd, onder leiding van overste Querido is met 
maximale inzet van YPR-pantservoertuigen de 
Taliban een flinke slag toegebrachte. Ook F16’s 
en Apache helikopters hebben drie dagen lang de 
Taliban bestookt.
Na drie dagen heftige gevechten en continue 
bevoorraden van alle eigen BG-eenheden en de 
ANA (incl. de tijdelijke steun), vroeg de Taliban 
om een vuurpauze. Dit om hun slachtoffers te 
kunnen begraven. Daarna bleef het rustig in 
het district Chora. De volgende ochtend heb ik 
samen met de ANA door het centrum van Chora 
gepatrouilleerd om uit te zoeken hoe het met 
de lokale bevolking ging. Zij vertelde ons dat 
de Taliban had verteld dat wij - de Nederlandse 
eenheid - niet zou gaan vechten. De lokale 
bevolking was verbaasd en verheugd, dat wij de 
Taliban toch bestreden en versloegen. Zij lieten 
ons een begraafplaats zien waar tussen de 450 
à 500 Taliban-strijders waren begraven. En ze 

vertelde dat de overgebleven Taliban-strijders niet meer 
wilde vechten. Zij waren er inmiddels van overtuigd dat tegen 
deze “duivelse” eenheid niet kon worden gewonnen. 

Na een periode van 5 weken in Chora werd ik afgelost door 
mijn plaatsvervanger, de hulpdistributeur. Toen ik onderweg 
was naar Tarin Kowt had ik, ondanks het sneuvelen van 
Jos, een trots logistiek gevoel. Ik had als B&T onderofficier 
met mijn logistieke ervaring en kennis, op het hoogste 
geweldsniveau een bijdrage kunnen en mogen leveren aan 
de ‘Slag om Chora’.

Naschrift: Sgt1 Ruud Bos heeft voor zijn optreden in Chora het 
gevechtsinsigne ontvangen.

ik was op uitzending in Uruzgan, als CIMIC PRT-5 daar was ik een van de veldwerkers een onderdeel van 3 D approach.
Hierbij had ik goed contact met de lokale bevolking van de Baluchi vallei.
 
Hier was ik aan het zwemmen, in een klein stuwmeer wat we samen met de lokale bevolking hebben gebouwd ter verbetering 
van hun landbouw. Hier door kende ik ook alle lokale kinderen en ging daar regelmatig mee zwemmen.

SMI ( Leen ) Baak
CSM-110 Tcie

Voor het volgende nummer nomineer ik de sergeant Alwin Palts

In the Picture
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140ZWAAR
TRANSPORTCOMPAGNIE

Jeroen Hoeksel

Geschiedenis
Op 20 oktober 2000 is het Regiment Bevoorradings- en 
Transporttroepen opgericht. Tevens zijn op deze datum de 
Regimenten Intendancetroepen en Aan- en Afvoertroepen 
daarmee opgeheven. Zware transportcapaciteit bestond des-
tijds uit: 160 ZwTcie, 350 Zwafvcie en werkeenheden hars-
kamp, soesterberg, eindhoven en steenwijk van DVVO. 
In de reorganisatie van 1995 werden er 2 logistieke bataljons 
opgericht, 100 en 200 B&Tbat. In de reorganisatie van 2005/6 
werden deze 2 logistieke bataljons omgevormd adhv FD, 
Fysieke Distributie. Eén daarvan was 100 B&T bataljon.  Dit 
bataljon bestond toen uit de volgende eenheden: 100 Staf-
compagnie, 110 Transportcompagnie, 120 Transportcompag-
nie, 130 Clustercompagnie en 140 Zwaar Transportcompagnie 
(140 ZwTcie) opgericht op 17 maart 2005. 
Diverse eenheden werden in deze reorganisatie opgeheven 
of moesten hun tropco capaciteit afstaan om 140 ZwTcie te 
vormen. 160 Zwaar Transport cie werd onder andere opgehe-
ven en het 7e peloton ging over in de nieuwe organisatie als 
1e peloton. Het Zware afvoerpeloton van 41 Hrstcie uit See-
dorf werd eveneens opgeheven en vulde het 4e peloton. Bei-
de pelotons van 160 en 350 behoorden in oorlogstijd tot dan 
toe aan 350 Zware Afvoercompagnie (mobilisabel). Bij op-
richting gevestigd in Nieuw Milligen en in 2008 verhuisd naar 
Garderen waar alle compagnieën van 100 Bevoorradings- en 
Transport bataljon reeds gelegerd waren. Na een nieuwe re-
organisatie in 2015, werden 100 en 200 B&Tbat omgevormd 
naar het B&TCo. 140 Zwtcie bleef bestaan maar moest in deze 
reorganisatie 1 peloton inleveren, waarbij het aantal tropco’s 
van 96 gehandhaafd bleef.

Huidige ontwikkelingen
Momenteel zit het B&TCo wederom in een reorganisatie. 
Moest tijdens de reorganisatie in 2015 het  4e peloton nog 
worden ingeleverd, nu komt er een 4e peloton terug. Het is 
echter wel een “adaptief” peloton. Dus, helaas niet standaard 
extra collega’s in geb 523 en extra Tropco’s op P-160. Maar 
tijdens grootschalige inzet wel een peloton gevuld met reser-
visten en Tropco’s (hoe dit precies ingevuld gaat  worden is 
nog niet helemaal duidelijk. Dit concept wordt momenteel 
verder ontwikkeld). 
In 2025 staat de vervanging van de Tropco gepland en gaan ze 
van 96 terug naar 72. Het is de bedoeling dat de ontbrekende 
24 Tropco’s dan onderdeel zijn van het adaptieve 4e peloton. 

Embleem
Traditie getrouw hadden Zwaar transport eenheden in het 
verleden de Olifant of Mammoet als eenheid symbool. Bij 
de oprichting van 140 ZwTcie is gekozen voor de Mammoet. 
Groot, sterk en overal op de wereld geleefd en dus bestand 
tegen diverse klimaten. Symbool voor de Tropco die de zelfde 
overeenkomsten heeft en evenals zijn bestuurder overal ter 
wereld inzetbaar is.

Tradities en gebruiken
“Bloody Blue” (Is het eenheidsdrankje “mammoetbloed”) 
Herkomst en eigenschappen van “mammoetbloed”; 
Bij recente opgravingen zijn resten mammoetvlees ontdekt 
die geconserveerd waren in de permafrost en daardoor is de 
structuur en samenstelling nagenoeg intact gebleven. Door 
deze bijzondere gebeurtenis is het mogelijk geworden om 
een residu te verkrijgen. In Montferland is een brouwer be-
reid gevonden met dit residu een drankje te brouwen. Tijdens 
de bereiding van het drankje bleek het de kleur blauw te krij-
gen. Hiermee is onomstotelijk bewezen dat de Mammoet en 
de AAT aan elkaar verbonden waren. Onderzoeken bij TNO 
hebben uiteindelijk uitgewezen dat met het toedienen van dit 
residu bijzondere eigenschappen bij de mens naar boven laat 
komen. Als de mens dit drankje drinkt dan; 
- wordt men bijzondere mate oplossingsgericht. 
- zal men ten alle tijden en onder alle omstandigheden zorg-

dragen voor zijn ter beschikking gesteld materieel. 
- krijgt men een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. 
- krijgt het gevoel onoverwinnelijk te zijn. 
- is in staat zeer zelfstandig te werken. 
- door een verandering in het DNA is hij overal op de wereld 

inzetbaar. 
- zal hij nooit nalaten zijn mede mammoet te helpen en te 

beschermen. 
Indrinken incl protocol: Nieuw toe te treden mammoeten 
spreken de spreuk “Mutata in sanguine Mammoth” uit voor 
ze het drankje drinken. Na het drinken spreekt men de tekst 
“Nil Nobis Absurdum”. Hiermee is de ceremonie afgrond en 
mag men zich lid van de Mammoet familie noemen. Hiermee 
is ook bepaald dat het drankje behouden blijft voor leden en 
oud leden van 140 ZwTcie. Bij hoge uitzondering wordt hierop 
afgeweken. Gevolgen zijn dan ook geheel voor rekening van 
de niet Mammoet ;-)
“Nil Nobis Absurdum” (Niets is ons te gek): een spreuk officieel 
gekregen van de AAT.
“Mutata in sanguine Mammoth” (Door Mammoet bloed ver-
bonden).

Standplaats en taken
Vanaf 2008 is de standplaats de generaal majoor Kootkazer-
ne te Stroe.

Taken van 140 ZwTcie:
Onder operationele en niet operationele omstandigheden 
uitvoeren van zwaartransport m.b.v. trekker-opleggercom-
binaties (tropco’s). Het verplaatsen van zware systemen en 
uitrustingsstukken, zoals tanks, gepantserde infanterievoer-
tuigen en geniematerieel, gebeurt tijdens de ontplooiings- en 
inzetfase van een missie. Daarnaast worden tropco’s ingezet 
om binnen het brigadeoptreden te voorzien in afvoercapaci-
teit voor defect materieel. De ZwTcie verzorgt, naast de eigen 
gereedstelling, zwaartransportondersteuning ten behoeve 
van gereedstellingsactiviteiten voor de gehele krijgsmacht.

Eenheid Uitgelicht
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Missies
Door de jaren heen deelname aan de missies in Afghanistan 
(misschien verwijzen naar artikel Jasper Verstappen in vorige 
editie?), Irak, Mali, Litouwen en ook op Sint Maarten.  Mo-
menteel nemen we deel aan de missie in Irak en Litouwen.
En natuurlijk zijn de tropco’s voor oefeningen en transporten 
heel Europa al doorgereden.

Aan het woord
Sergeant Majoor Dussel (Danny)
140 ZwTcie is een doorstroomeenheid waar over het alge-
meen alleen Korporaals werken die al heel wat werk en le-
venservaring hebben, ook de Groepscommandanten zijn 
meestal geen starters. Dit is ook nodig omdat wij onze Chauf-
feurs voornamelijk zelfstandig op pad sturen met heel wat 
verantwoordelijkheden. Na het behalen van het rijbewijs 
werkt iedereen zich dan ook op tot specialist op zijn type 
voertuig en al zijn ladingen. De “volwassen” wijze van optre-
den binnen onze compagnie staat mij dan ook zeer aan. 
Zelf heb ik alle rijbewijzen en rijervaring die nodig zijn om 
de chauffeurs te adviseren in hun rol, maar natuurlijk is het 
machtig om af en toe zelf te rijden met +90 ton. 
Als onderofficier ben ik begonnen als Gpc bij het 1e peloton 
en daarna doorgestroomd naar OPC bij het 3e peloton. Nu, 
als Senior Onderofficier bij 140 ZwTcie, is het zeer uitdagend 
om niet alleen nauw samen te werken met de onderofficieren 
maar ook als vraagbaak voor iedereen. 
 

Kpl1 Jacobs
Ik ben Kpl1 Jacobs en  werkzaam bij 140 ZwTcie. Ik ben nu 
2 jaar werkzaam bij 140 en het bevalt mij nog steeds super-
goed. Wat voor mij de beweegredenen waren om over te 
stappen van een starters functie ( 230 Clcie ) naar 140 wat een 
vervolgfunctie is zijn de volgende punten.
- De grote mate van zelfstandigheid die je moet hebben en 

krijgt;
- De grote mate van verantwoordelijkheid die je krijgt;
- Het leuke afwisselende werk; geen lading is hetzelfde en je 

komt op plekken waar ik nog nooit ben geweest in mijn vo-
rige functies;

- Geen starters op functie maar er zitten allemaal ervaren lui, 
vind ik zelf prettiger werken. 

Ik zit inmiddels 15 jaar in dienst heb meerdere functies ge-
draaid waaronder infanterie en logistiek. Maar bij 140 wordt 
er een stuk zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van je 
gevraagd waar ik zeker aan toe was. Ook de omgeving van 
voornamelijk wat “ouder” personeel sprak mij erg aan. Komt 
erop neer dat als het kader vertrouwen in jouw heeft, je ei-
genlijk niet zoveel zaken met ze doet. Omdat je of op rit bent 
of bezig bent aan het onderhoud van je voertuig dan wel van 
het voertuig van je directe groepsleden.

Begin van de jaren 90 werd er in de herfst door een gene-
raal (Buiten Dienst) een project opgestart: “Voedselhulp 
voor de Russen”

In een hangar op de vliegbasis Ypenburg werden er door 
militairen vanuit de gehele krijgsmacht voedselpakketten 
samengesteld met allerlei houdbare levensmiddelen zoals 
meel, olie, suiker en dat soort goederen en die werden dan 
naar Moskou getransporteerd en daar door het lokale Rode 
Kruis verdeeld onder de mensen die het nodig hadden. Met 
de dagelijkse leiding van de circa 70 inpakkers was een ka-
pitein belast, afkomstig van een logistieke eenheid van de 
Landmacht.
Nadat de duizenden dozen waren ingepakt, werden deze 
door vrachtwagens vervoerd naar Moskou. Er moest een 
Nederlandse begeleider mee om zeker te stellen dat de 
vracht ook zonder uitval in Moskou zou aankomen en om 
toezicht te houden over de verdeling. Aangezien de logis-
tieke kapitein de Russische taal beheerste mocht hij mee, 
wel als burger natuurlijk. Ter plaatste werd hij (sic!) gele-
gerd in een officiershotel op een luchtmachtbasis nabij de 
hoofdstad.

In dat officiershotel zat de kapitein, nu burger, bibberend 
op zijn bed. Door de kieren van het raam waaide een straffe 
wind en de kachel deed het maar half… Op naar de mess 
voor een warme kop koffie en een drankje! Daar zaten de 
jonge vliegers en al snel zaten ze rond het haardvuur met 
een cognac te kaarten of te schaken. Ze vonden het wel ge-
zellig zo’n Hollander op bezoek. Elke ochtend vroeg ging 
hij met zijn Russische begeleider naar het verdeelpunt van 
het lokale Rode Kruis en als de pakketten weer uitgedeeld 
waren, reden ze weer terug naar de Vliegbasis. Zijn begelei-
der was een geschikte vent, had Nederlands gestudeerd in 
Moskou en vond het heerlijk om dat in de praktijk te bren-
gen. Officieel moest de begeleider hem voortdurend bege-
leiden maar na een week vond hij het wel prima en leverde 
hij de ‘kapitein’ alleen maar af op de basis en bracht hijzelf 
de nacht door bij zijn gezin.

Bij het kaarten in de avond na het diner zat de baas van de 
vliegbasis ook aan tafel, een Kolonel-vlieger. Hij had zor-
gen, want eind van de week zou er een milieu-inspectie van 
het Kremlin plaatsvinden en de basis moest er natuurlijk 
piekfijn uitzien! Het was echter herfst en de bladeren vie-
len van de bomen, de volgende morgen zag de Nederlandse 
gast vele militairen de bladeren opruimen en in zakken 
doen echter in de avond lag er weer een berg.

In de avond was er een bespreking en de kolonel besloot 
om alle bladeren van de bomen te plukken. Zo gezegd en 
zo gedaan, de volgende dag hielp de Nederlander mee in 
de bomen te klimmen en alle bomen rond het centrale 
plein te ontdoen van alle bladeren, een niet ongevaarlijk 
karwei want daar tuimelde iemand uit een boom en brak 
zijn been....Overal bedrijvigheid met ladders en lange stok-
ken. Aan het einde van de dag een tevreden Kolonel; alle 
bladeren waren uit de bomen en het plein bleef schoon! 
Nu kon hij met een gerust hart de delegatie uit het Kremlin 
ontvangen morgen.

De volgende dag kwam de Nederlander laat terug uit de stad 
en trof in de mess (bar) een zwaar beschonken Kolonel aan 
in een ijzige stemming....
Wat bleek? Het hoofd van de delegatie was een Generaal 
die vroeger vlieger was geweest op deze vliegbasis, hij dacht 
nog altijd met weemoed terug aan de prachtige herfstkleu-
ren in de bomen en de verschillende tinten van de bladeren 
in de avondzon! Met afschuw zag hij dus dat alle bomen 
kaal waren! Een milieudelict!
De Kolonel kreeg er danig van langs en de delegatie vertrok 
met een negatief rapport........

Waar de Kolonel is beland na deze tragedie is altijd 
onbekend gebleven, de missie zat erop en de Nederlandse 
“kapitein” vloog weer huiswaarts.

Herfst in de USSR Michiel Teunisse

Sergeant Majoor DusselKpl1 Jacobs 

24 25

 | september 2021  | september 2021



Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van:

Mv. G. Neuteboom-Askamp
Weduwe van G.H. Neuteboom

Enter 35 AAT 08-02-2021

R.A. Wonink Elburg 43 AAT 22-05-2021

A.W.J. Ravesteijn Tegelen 24 AAT (KNIL) 29-05-2021

J.M. van Tankeren Gennep 43 AAT 03-06-2021

J.H. ter Horst Borne O.E. 16-06-2021

G. Kraaijeveld Colijnsplaat 32 AAT 23-07-2021

T. Fraanje Sint Willebrord O.E. 10-08-2021

J.H.M. Slakhorst Enter 43 AAT 25-08-2021

Els de Groot van der Veen Biddinghuizen O.E. 29-08-2021

Groenestein Purmerend 43 AAT niet bekend

Jouw Herinnering
Herinner ik de dagen

Dat je bij ons was
Herinner ik jouw verhalen, 
onze gesprekken, jouw lach

Onze tijd samen zal ik koesteren
dat ik soms kan terugkijken

als ik het moeilijk heb
Dan herinner ik me jouw stem

als een echo uit de tijd
De echo vervaagt 

maar jouw herinnering blijft.

IN MEMORIAM

Anna Dormas 

BOEKREVIEW

VETERANEN

Dit is geen boek met een verhaallijn. Na een ten geleide van de 
auteur, een voorwoord door Peter van Uhm en een inleiding 
door Paul Hoefsloot kom je bij de kern van het boek. En die 
kern wordt gevormd door meer dan honderd veteranen. Al die 
veteranen hebben hun eigen verhaal, hun eigen herinnering, 
waar de één soms, de ander dagelijks op terugkijkt. Het boek 
“Veteranen” bestaat daarmee uit meer dan honderd verhalen. 
Eigenlijk kun je beter zeggen dat ruim honderd mensen zijn 
geportretteerd rond het thema veteraan-zijn.

Geportretteerd mag in deze ook letterlijk worden opgevat. 
Naast een pagina tekst, is per veteraan een paginagrote portret-
foto opgenomen. Hier zie je de achtergrond als fotograaf van 
de auteur terug: het zijn stuk voor stuk indrukwekkende foto’s. 
De zwartwit foto’s zijn gemaakt tegen een zwarte achtergrond 
en tonen het bovenlichaam en hoofd van de gefotografeerde. 
Bovendien zijn alle veteranen in het zwart gekleed. Tegen al dat 
zwart springen de gezichten dan ook uitdrukkelijk naar voren. 
En deze gezichten maken de foto’s indrukwekkend: het zijn de 
gezichten van mensen die iets hebben meegemaakt, mensen 
die zijn gevormd door wat ze hebben beleefd.

De samenstelling van de groep geportretteerden is een prima 
doorsnee van de veteranen populatie in Nederland: jonge en 
oude veteranen, mannen en vrouwen, dienstplichtigen en be-
roeps, veteranen met één of met veel missies achter hun naam, 
veteranen van alle krijgsmachtdelen, manschappen, onderof-
ficieren en officieren en een grote variatie aan inzetgebieden. 
Dit maakt duidelijk dat je veteranen in alle geledingen van de 
maatschappij tegenkomt.

In hun verhalen vertellen de veteranen wat op hen indruk heeft 
gemaakt tijdens hun missie. Soms gaat het over kleine dingen, 
zoals de geur van het missiegebied die je nooit meer vergeet, 
of de dankbare blik van een kind dat iets van je kreeg. Soms 
zijn het ook grote dingen: de zwaargewonde die je niet kon 

redden, of de naaste collega die je verloor door een bermbom. 
Positieve en negatieve herinneringen komen voorbij; soms zo 
negatief, dat professionele hulp noodzakelijk is om het leven 
met de herinneringen draaglijk te maken. Als ik een gemene 
deler uit de verhalen wil halen, dan komen saamhorigheid en 
kameraadschap vaak als positieve factor naar voren. Heel her-
kenbaar voor de meeste veteranen. Ook vond ik opvallend dat 
veel veteranen trots zijn op wat ze hebben gedaan. Ze hebben 
het gevoel bijgedragen te hebben aan iets dat goed is, hoe klein 
de eigen bijdrage wellicht ook lijkt.

Wat deed het boek met mij? Het raakte me absoluut emoti-
oneel. De verhalen zijn aangrijpend door hun persoonlijke 
karakter en de diversiteit aan gebeurtenissen die leiden tot de 
indrukken van de veteranen. Maar wat de verhalen met name 
aangrijpend maakt is de manier waarop ze zijn vastgelegd. Het 
zijn geen achteraf geregisseerde verhalen, het is opgeschreven 
zoals de verteller het heeft verteld. Dit levert soms een staccato 
opsomming op, een andere keer bloemrijke volzinnen. Maar 
iedere keer is de emotie die de verteller wilde overbrengen 
behouden. En iedereen met een militaire achtergrond zal de 
militaire terminologie herkennen die de veteranen in hun 
verhaal gebruiken.

Als veteraan herken ik mezelf dus zeker in dit boek. Voor mij 
is het een waardevol boek. Mijn echtgenote heeft ook delen 
gelezen. Zij vond dat de verhalen op een mooie manier inzicht 
geven in de menselijke aspecten van het veteraan zijn. Ik denk 
daarom dat “Veteranen” inderdaad kan leiden tot meer begrip 
en respect van mensen voor veteranen in hun omgeving.

Boekgegevens:
Veteranen| Paul de Graaff | 2021 | 2010 Uitgever, Rotterdam 
ISBN 9789490951689 | 228 pagina’s

In het boek laat de Graaff veteranen vertellen over hun ervaringen tijdens uit-
zending. Hij vindt het belangrijk dat veteranen hun verhaal vertellen: zijn eigen 
vader was een getraumatiseerde veteraan en heeft zijn verhaal nooit kunnen 
vertellen. Dit leidde tot onbegrip en zelfs veroordeling door zijn eigen zoon. Paul 
de Graaff hoopt dat zijn boek veteranen aanzet tot het vertellen van hun verhaal. 
Veteranen verdienen begrip en respect voor wat zij hebben gedaan, vooral van 
hun familie en vrienden. 

Boekreview  door Paul Grouwstra*

* Paul de Graaff  is een Schiedamse fotograaf en heeft een boek uitgegeven met de titel ‘Veteranen’.
Als je dan als Schiedamse veteraan gevraagd wordt hierover een boekbespreking te schrijven, dan is de interesse op voorhand gewekt!
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Agenda Onze activiteiten worden 
mede mogelijk gemaakt 
door het vfonds.

Datum Gelegenheid Plaats Contact - telefoon/e-mail

7 oktober 2021 Regiments Dodenherdenking Dumoulinkazerne Regiment

14 oktober 2021 Regimentsappel Stroe Regiment

15/16/17 oktober 2021 BFT Ardennen
Afgelast i.v.m. te korte
voorbereidingstijd

17 november 2021 ALV + wijnproeverij HCBT

8 december 2021 Bestuursvergadering HCBT Bestuur

13 december 2021 Vrijwilligersactiviteit Volgt Regiment

Van de penningmeester Gebeurtenissen 
Afghanistan 
en uitstel reunie
Beste Afghanistan veteranen,
Helaas hebben we moeten besluiten de voor 2 
oktober 2021 geplande reünie wederom uit te 
moeten stellen. De geldende corona maatregelen  
(Bekend op moment van berichtgeving. Red.) 
en de onzekerheid in de nabije toekomst maken 
het voor ons onmogelijk om op een goede en 
verantwoorde manier de reünie te organiseren. 
Van uitstel komt zeker geen afstel en we gaan er 
dan ook vanuit dat we in 2022 de reünie alsnog 
grootschalig kunnen organiseren.

Als bestuur zijn we ons terdege bewust dat er 
juist nu, gelet op de actuele gebeurtenissen in 
Afghanistan, behoefte is om elkaar te ontmoeten 
en gevoelens te delen. Wij sluiten ons dan 
ook aan bij de vele oproepen vanuit defensie, 
veteranenorganisaties, collega veteranen en op 
social media om je buddy te bellen of te bezoeken 
en te checken of het goed met hem/haar gaat. 
Laat zien en merken dat de kwaliteit om op elkaar 
te letten in moeilijke tijden ons niet voor niets 
wordt toegedicht. Uiteraard kun je ook contact 
opnemen met een van de nuldelijns helpers van de 
VVRB&T. 

Blijf niet rondlopen met onverwerkte gevoelens en 
let op elkaar. 

Stay strong en Soldier On 

Soesterberg, september 2021 

Herinneringsbrief Contributie 2021 VVRB&T 

Beste leden, 
 
In mei 2021 is de contributienota aan u verzonden.  
 
Het was tot nu toe de gewoonte om in de maand 
augustus een herinneringsbrief te sturen aan diegenen 
die hun contributie nog niet hadden overgemaakt.  
 
De detail-controle hierop heeft echter nog niet kunnen 
plaatsvinden door het onverwacht wegvallen van 
onze penningmeester. Wel heeft het Dagelijks Bestuur 
vastgesteld dat medio september ongeveer zestig 
procent van de leden hun contributie heeft betaald.  
 
Wij verzoeken diegenen die dat nog niet hebben 
gedaan alsnog de contributie 2021 ten bedrage van 
(minimaal) € 15,00 over te maken op  
IBAN nummer NL58INGB0002366552 
ten name van VET REG BEVOORRADINGS&TRANSP.  
 
Met  vriendelijke groet, 
Namens het Bestuur VVRB&T 
 
Hans Kemink 
Penningmeester (interim)
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Chauffeurscafe - Restaurant 
“De Tweede Steeg” b.v.

Hogeweg 227 - 3816 BS Amersfoort
Telefoon 033-4720449

Geopend maandag tot en met vrijdag van 05.00 t/m 24.00 uur, keuken geopend tot 22.30 uur.
Zaterdags van 07.00 tot en met 16.00 uur, keuken geopend tot 14.00 uur.

Chauffeursdouches / Ruim Parkeerterrein

Historische Collectie
Bevoorradings- & Transporttroepen

Kamp Soesterberg, Geb. V20
Zeisterspoor 8

3769 AP Soesterberg
033 – 466 2032

www.museumbevoentransport.nl

Openingstijden: Elke maandag en woensdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Overige dagen alleen geopend op afspraak.

De week voorafgaande aan Kerstmis t/m Nieuwjaarsdag gesloten.
======================================================

Tevens beschikken wij over mogelijkheden voor het houden van uw 
vergaderingen, bijeenkomsten, evenementen, recepties enz.

Vraag naar de mogelijkheden bij de beheerder.
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