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Het jaar bijna voorbij  
 
 
Beste COM leden. 
 
Wanneer deze Compagnon in de (digitale) brievenbus valt is het jaar 2018 bijna voorbij. 

Zeker de laatste weken van het jaar wordt op vele plaatsen in het land de 353
e
 verjaar-

dag van het Korps gevierd. 

In Zuid Holland gebeurde dat in de 3 onderafdelingen Het waren gezellige bijeenkom-

sten waarbij uiteraard de (sterke) verhalen uit het verleden weer werden opgehaald.  

De herdenking op 10 december op het Oostplein was weer plechtig en stijlvol. 

 

In deze uitgave ook een verhaal van Maroesjka de (helaas) uitgevallen vrouwelijke mari-

nier in opleiding. 
 

Het verhaal van de Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer met de titel ‘Kennis is 

Macht. Karakter is meer.’ 
 

En een indrukwekkend verhaal over militairen die gewond zijn geraakt en aan de Invictus 

Games hebben meegedaan en ondanks hun beperkingen geweldige prestaties leverden. 

 

Nieuwe COMwebsite 

Dit jaar is er veel aandacht besteed aan het inrichten van een nieuwe website voor COM 

Nederland www.contactoudmariniers.com. Ga eens naar deze website nadat u op de 

site terecht bent gekomen kunt u op afdelingen klikken, je klikt hierna op Zuid Holland 

en je bent op de site. Klik hier op onderafdeling en worden de onderafdelingen zicht-

baar. Het is aan de bezoeker om een keuze te maken welke onderafdeling wordt be-

zocht. Beslist een keer doen. 

 

Via deze weg wil ik René  de Jong bedanken voor het vele werk wat hij besteed als web-

master van COM Nederland en Jaap de Bruin voor het inrichten van de site van Zuid 

Holland en het Co-redactieschap t.b.v. COM-Nederland. Hulde aan jullie beiden. 

 

Ik een ieder allen fijne feestdagen en veel leesplezier en hoop jullie het komend jaar te 

treffen op een van de bijeenkomsten. 

 
Jacques van den Berg 
    

http://www.contactoudmariniers.com
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Terugkijkend op de functie als Chef van de afdeling moet ik stellen 

dat deze tijd enorm snel voorbij is gevlogen. Vanaf blok 15-2 tot 

en met 18-1 had ik de eer om de aspirant mariniers allemaal bin-

nen te klappen bij onze oude poort op de van Ghentkazerne. Bin-

nen het COM zullen er ongetwijfeld oud-mariniers zijn die al de-

cennia nieuwe mariniers binnen klappen, op deze manier houden 

we onze traditie in ere en geven we deze trots door aan onze 

nieuwe mariniers. Hiervoor mijn dank dat u altijd trouw in grote ge-

talen aanwezig was. De tijd mag dan wel veranderen, maar ik ben 

er zeker van dat onze opleidingseenheden nooit aan de kwaliteit 

hebben getornd en wij ook vandaag de dag  qua vorming de juiste 

marinier afleveren voor de operationele eenheden. Deze kwaliteit 

is vooral te danken aan onze korporaals en sergeanten, die van 

de hedendaagse maatschappij, dezelfde mariniers moeten maken als vroeger het geval was. 

Dit vergt geduld en heel veel inspanning van alle kaderleden. Deze kaderleden verdienen veel 

respect. Zelf denk ik dat iedereen zijn eigen kaderleden nog wel kan herinneren als de dag 

van gisteren. Deze in het geheugen onuitwisbare impact geldt nog steeds voor het huidige ka-

der t.o.v. de adspirant marinier. 
 

Regen blijft nat, koude veroorzaakt rillingen en honger, hitte ontwikkeld zich in dorst en de rug-

zak is dusdanig groot geworden dat hij nog zwaarder weegt als vroeger in vergelijking met het 

large pack. Net door deze dingen, die gewoonweg niet leuk zijn, ontwikkeld zich de marinier. 

De shit die we samen meemaken zorgt voor onze verbondenheid, welke we samen kunnen 

delen hoe zwaar het was, en we daaraan goed kunnen relativeren.  

Helaas is dit type mens enorm gewild in de burgermaatschappij op dit moment. Dit in combina-

tie met allerlei factoren (gunstige economie, Vlissingen, levensfase, arbeidsvoorwaarden  

Defensie) zorgen voor een verhoogde irreguliere uitstroom binnen het Korps Mariniers anno 

2018. Inherent aan eerder genoemde factoren hebben we ook te kampen met terugnemende 

aantallen qua instroom, echter Defensie breed komen wij er nog goed vanaf daar menig re-

kruut nog steeds liever bij het Korps Mariniers wilt dienen dan elders. Waarom? Door onze 

verhalen te blijven vertellen!!! Door mond op mond reclame te blijven verkondigen houden we 

onszelf in stand, uiteindelijk selecteert kwaliteit zichzelf. Ook al staat de opleiding continue in 

de steigers, de ingrediënten welke het eindproduct marinier maakt zal nimmer veranderen.  

De discussie “in mijn tijd was alles……..” zal immers ook blijven bestaan. 

 
Het was mij een genoegen om voor u als gastheer te dienen bij de vele binnenkomsten en be-

ëdigingen van de blokken de afgelopen jaren. Inmiddels ben ik bevorderd naar Kapitein der 

mariniers en ben ik werkzaam als Lo (liaison officier) CZSK bij het OTCRIJ te Oirschot.  Zelf 

ben ik afgelost door Aoomarnalg René Tuithof. Bij René is de opleiding in goede handen, dit 

geeft me vertrouwen in de toekomst. Tevens wens ik u via deze weg allen een goed & gezond 

uiteinde. 

Wisseling van de wacht Chef Initiële opleidingen. 

Tijd van komen en tijd van gaan, dat is 

the way of life van een marinier.  
Tekst KAPMARNS Jan Roedelof 
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Een tromroffel duidde de komst aan van 
brigadegeneraal Jeff Mac Mootry en burge-
meester Ahmed Aboutaleb, waarna tijdens 
het spelen van de eerste 8 maten van  ‘De 
jonge Prins van Friesland’ het eerbewijs 
voor de Commandant Korps Mariniers 
werd uitgevoerd. 
  

Ceremonieel 
Het ceremonieel werd verzorgd door een gewapen-
de wacht, de Marinierskapel der Koninklijke Marine, 
Tamboers en Pijpers en de vaandelwacht van het 
Korps Mariniers. De belangstelling van zowel oud-
mariniers als burgers is de laatste jaren tanende bij 
de plechtigheid. 
 

Na de inspectie van de gewapende wacht 
door de burgmeester en de korpscomman-
dant, sprak generaal Mac Mootry. In zijn 
toespraak bestede hij de nodige aandacht 
aan een aantal omgekomen mariniers in 
voormalig Nederlands Indië.  
 
Na enkele stichtelijke woorden door de geestelijke 
verzorger werden drie kransen gelegd bij het monu-
ment De Marinier aan het Oostplein, ter gelegen-

heid van de 353ste verjaardag van het Korps 
Mariniers. Burgemeester, Ahmed Abouta-
leb, van Rotterdam, legde namens de ge-
meente Rotterdam, de eerst krans, gevolgd 
door de commandant Korps Mariniers, bri-
gadegeneraal Jeff Mac Mootry en de 
korpsadjudant Rob van Haastrecht.  
  
Piet Kruithof voorzitter van het COM en 
Bert Aben, vice-voorzitter van WJB, legden 
de derde krans. Dit gebeurde op de histori-
sche grond. Want van 1823 tot 1940 was 
aldaar de Marinierskazerne gevestigd, in 
het voormalige Arsenaal van de Admiraliteit 
van Rotterdam. 
  
De plechtigheid werd besloten met het ver-
trek  van CKM en de burgemeester, ge-
volgd door het uittreden van het vaandel. 
Daarna kon een ieder met een uitnodiging 
op weg naar de reünie in de kazerne, waar 
de oud-mariniers, de gebruikelijke kop 
snert wachtte, in een sfeer van verbonden-
heid en hereniging met oude vrienden.  

Korpsverjaardag vieren en herdenken 
 
Bron : Defensie 
Tekst bewerking: Jaap C. de Bruin 
Foto’s: Jaap C. de Bruin  
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  Hallo, ik ben Maroesjka Neutel (27) de 

eerste vrouw die officieel is toegelaten tot 

de Mariniersopleiding. Hiervoor werkte ik 

met veel plezier als leerkracht in het basis 

onderwijs. Vaak ga ik op pad en ben graag 

actief bezig. Zo ontmoette ik een paar man-

nen die werkzaam zijn bij het Korps Mari-

niers. Uit interesse bespraken we hun erva-

ringen, opleidingen, het werk, voeding en 

gezond leven, fit zijn. Dit alles sprak mij erg 

aan omdat ik ook van veel uitdaging en 

avontuur houd. Tot één van hen zei: ‘Je 

kunt altijd nog bij de Mariniers, dat kan van-

af volgend jaar ook voor vrouwen’, we lach-

ten er om maar het had iets van binnen in 

mij getriggerd. In oktober besloot ik doelbe-

wust hiervoor te gaan trainen, want als ik 

niet ging trainen zou het sowieso niks wor-

den. 

 

  In maart 2017 mocht ik naar Amsterdam 

komen voor de fysieke keuring. Wat voelde 

ik mij gespannen. Er ging van alles door mij 

heen ‘Zouden ze wel vrouwen willen? 

Straks willen ze mij daar helemaal niet en 

pakken ze mij extra hard aan, zou ik wel 

een eerlijke kans krijgen? Hoe zal het er 

echt aan toe gaan op een kazerne? Zouden 

we ook al gaan zwemmen? Ik hoop maar 

dat het goed gaat en ik geen steek krijg.’ 

 

  Bij de balie werd ik vriendelijk ontvangen 

‘Yes, weer een dame’ riep de mevrouw. 

Gelukkig viel het mee en was mijn spanning 

overbodig. We werden duidelijk en kort toe-

gesproken. Er hing een sfeer waardoor je 

direct braaf luisterde en je netjes gedroeg. 

Het was immers een sollicitatie waarbij je 

een goede indruk wilt achterlaten. Het hard-

lopen de 12 minuten test ging mij goed af, 

ik startte achteraan maar wist meerdere 

De enige vrouw die door de keuring bij de mariniers was gekomen en aan de op-

leiding was begonnen, is afgehaakt vanwege een blessure. De vrouw begon op 

22 januari 2018 aan haar opleiding bij het Korps Mariniers. Om haar in alle rust 

de opleiding te laten doen, kregen de media geen toegang tot haar. Pas na vol-

tooiing van de opleiding tot zeesoldaat zou daarvoor ruimte zijn. 
 

De redactie heeft op afstand deze jonge vrouw toch kunnen volgen. We zijn haar 

zeer erkentelijk dat Maroesjka Neutel vanaf het prille begin tot heden in een arti-

kel voor ons dit heeft willen verwoorden.    

Marinier in spe haakt af  
na blessure   

Tekst: Maroesjka Neutel 

Foto’s: Maroesjka Neutel & Jaap C. de Bruin  
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Maroesjka, had graag op 6 juli 2018 op deze 
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mannen in te halen en als 3
e
 te eindigen. 

Vervolgens kwamen de kracht onderdelen 

waar ik stiekem tegenop zag. Ik had mij ze-

ker goed voorbereid maar die 30 push-ups, 

dat was niet niks voor mij. Tot aan de 28
ste

 

push-up ging het goed daarna zette ik mijn 

knie aan de grond en heb het dus niet ge-

haald.  

 

  Dat ik het dubbele aantal keer optrok en 

sit-ups uitvoerde mocht niet baten. Wel 

werd ik uitgenodigd om een week later te-

rug te komen, want ik kon het wel. Dat durf-

de ik niet, ik wilde echt niet nog eens af-

gaan. Anderhalve maand later haalde ik 

zeker van mijn zaak en vol zelfvertrouwen 

de fysieke keuring.  

 

  Mijn omgeving wist dat ik veel sportte, 

goed op mijn voeding lette en zo gezond 

mogelijk probeerde te leven. Maar nu kon 

ik ze eindelijk vertellen dat dit nog een ex-

tra reden had, ik werkte aan een doel en 

niet zomaar een doel: Ik wilde marinier 

worden. Ik begreep vanuit de eerste reac-

ties van mijn omgeving dat ze niet wisten 

wat het Korps Mariniers inhield. Dit be-

greep ik volkomen. In eerste instantie dacht 

ik zelf ook ‘Dat is toch iets van de Marine, 

dan zit je zeker de hele tijd op een boot’. 

Met trots vertelde ik dan wat het naar mijn 

kennis allemaal echt in hield.  

 

  Mijn ouders vonden het spannend, mama 

had liever gehad dat ik juf was gebleven al 

vond ze het voor mij erg leuk. Papa dacht 

nou eerst maar eens die testen halen en 

dan zien we wel verder.  

 

  Tijdens de MAST deed ik enorm veel in-

drukken op, mijn eerste defensie ervaring. 

Wat was dit een compleet andere wereld 

dan hoe ik leefde. Maar wat sprak de rauw-

heid, mentaliteit, humor, doorzetten en het 

teamverband mij aan. De onzekerheid, niet 

weten wat te doen, wanneer, hoe lang, hoe 

vaak maakte mij gek. Het deed mij mentaal 

zoveel dat ik mij afvroeg of ik het nog wel 

echt wilde, ik had immers een goede baan. 

  9  de COMpagnon Nr.4| 2018    

►► 

Maroesjka, in gezelschap van haar ouders,  
tijdens de ouderdag op 9 februari 2018, drie 
weken na de opkomst.  

De ‘apenhang’ een onderdeel van de hindernis-
baan .  

De ‘hindernisbaan’  een bekend onderdeel in 
de opleiding 
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de testen. 

 

  Begin 2018 kon ik instromen en genoot 

van de opleiding. Het koste veel energie, 

mentaal en fysiek maar dat hoort erbij. Ik 

zat op de plek waar ik een jaar geleden 

van droomde en genoot er van dat het mij 

gewoon gelukt was.  

 

  Helaas kwamen we er in week 7 van de 

opleiding, na 10 dagen mank te hebben 

gelopen na een misstap tijdens Kako (kaart 

en kompas), achter dat mijn middenvoets-

beentje gebroken was. Gelukkig mocht ik 

revalideren op de kazerne en vaak mee op 

bivak als ondersteuning of oefenvijand. Zo 

bleef ik doorgroeien tijdens mijn herstel. 

  Begin september stroomde ik weer in, he-

laas niet in topvorm en met een blessure 

aan mijn schenen. Dit heeft mij doen be-

sluiten om definitief met de opleiding te 

stoppen. Mijn lijf is het belangrijkste. Soms 

loopt het leven anders dan je zelf zou wil-

len maar gelukkig heb ik mij altijd heel 

dankbaar gevoeld voor het hele proces en 

de reis hier naartoe. De afgelopen 2 jaar 

heb ik mij ontzettend ontwikkeld en prachti-

ge dingen meegemaakt. 

 

  Het is nou eenmaal moeilijk om marinier 

te worden man of vrouw dat maakt niet uit. 

Een marinier is een marinier.  

Zou mijn lijf het wel trekken, dit was al zo 

vermoeiend en zwaar. Ik zou nog een hele 

dag inclusief zwemtest moeten doen en 

dan de opleiding nog en vier jaar dit als 

baan. Ik zag het niet zitten en gaf op. Bin-

nen een minuut voelde ik mij topfit en had 

anders dan de gestopte mannen eigenlijk 

helemaal geen pijntjes. Een dag later 

schreef ik mij opnieuw in en zou dit keer 

niet opgeven, ik wist nu echt waar ik aan 

begon en dat is wat ik wilde. Ik wilde abso-

luut nog niet als 26jarige, single, met een 

vaste baan gaan settelen. Er is nog veel 

meer te leren, ontdekken en te doen. Dit 

keer lukte het en zo ook de daarop volgen- Tijdens de Kako (Kaart en Kompas) instructie  

Samenwerken. De boot in helpen, contact al-
leen door middel van de handen 

Elkaar helpen tijdens moeilijke momenten 
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Wensen u Bestuur Contact Oud- en actief  
dienende Mariniers, afdeling Zuid-Holland,  
Redactie ’de COMpagnon’ en Adverteerders. 
 
 
 
Afbeelding Website 

Wij wensen alle mariniers en hun familieleden,  
waar ook ter wereld, vredige Kerstdagen 

en een voorspoedig Nieuwjaar 
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“Het gaat bij ons immers niet alleen om 

hoge cijfers of om academische kennis. 

Het gaat ook niet alleen om schietvaardig-

heid, goed kunnen navigeren of alle doctri-

nes van het militair optreden kennen. Het 

gaat er bij de krijgsmacht ook om dat je lef 

hebt, dat je eerlijk bent, dat je verantwoor-

delijkheid neemt en dat je op wilt komen 

voor de samenleving.” 
 

Opleiding aan NLDA uniek 

Volgens Bauer hangen al die kwaliteiten 

samen met het zijn van militair en een 

goed officier. Een militair leidinggevende. 

Wat hem betreft is de deze opleiding aan 

de NLDA dan ook uniek. Jonge mensen 

wordt niet alleen de noodzakelijke weten-

schappelijke kennis bijgebracht, maar ze 

worden ook militair gevormd. “Maar het 

gaat hier vooral over de persoonlijke ont 

Commandant der Strijdkrachten Bauer:  

‘Kennis is macht.  

Karakter is meer’ 
Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Defensie 

Foto’s: Mediacentrum Defensie 

Die spreuk staat in gouden letters boven de ingang van het zaaltje van de adel-

borsten en cadetten van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Den 

Helder. De plek waar Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob 

Bauer zijn militaire carrière ooit begon. Hij refereerde aan die spreuk tijdens de 

opening van het academisch jaar. Een spreuk die wat Bauer betreft nooit aan 

kracht zal inboeten… 

Luitenant-admiraal Bauer: kennis is macht, 
maar karakter is meer. 

Archief: 2 Nederlandse F-35's in de 
Verenigde Staten. 
 

Beeld: Frank Crébas 
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wikkeling en over karaktervorming”, aldus 

de CDS. 
 

“De jonge officier moet immers complexe 

operaties kunnen aansturen, terstond be-

slissingen nemen, samenwerken met mili-

tairen uit andere landen, met internationale 

organisaties, met niet-gouvernementele 

organisaties (NGO’s) en het bedrijfsleven. 

Hij moet verantwoordelijkheid kunnen dra-

gen voor complexe technische systemen, 

zoals een onderzeeër, een pantservoertuig 

of de F-35”. 
 

Het gaat ook om keuzes maken bij inge-

wikkelde ethische kwesties, die volgens 

Bauer in de praktijk altijd anders blijken te 

zijn. “En hij of zij moet te allen tijde kunnen 

switchen van leiderschapsrol. Bijvoorbeeld 

van vakman naar leider. Of van manager 

naar coach. Dat is nogal wat.” 
 

Het selecteren van de juiste mensen, hen 

kennis en ervaring te laten opdoen en te 

leren van fouten, is belangrijk voor Bauer. 

Dat kan bij de NLDA. Daardoor weten 

adelborsten en cadetten zich staande te 

houden in de krijgsmacht en gaan ‘voorop’, 

zoals Defensie van militaire leiders ver-

wacht. “En het mooie is… wetenschappe-

lijk onderzoek toont ook aan, dat het ka-

rakter van een leider, echt van groot be-

lang is voor succes.” 

 

Niet van plan 

Bauer schroomt niet een voorval te melden 

onder zijn eigen leiderschap, als 31-jarige. 

Hij zou wel even vertellen welke koers hij 

wilde varen. Dus kwamen er 3 sergeant-

majoors van tussen de 40 en de 50 voor 

een gesprek in de hut van adjudant Arij 

Brinkman. Bauer: “Ik zei, zeg voor het ge-

mak, linksaf te willen slaan.” Tijdens een 

vurig betoog merkte Bauer aan de blik van 

de mannen al na 3 seconden, dat ze niet 

van plan waren linksaf te slaan. Bauer 

werd boos en onaardig en mopperde na 

het gesprek tegen de adjudant. Die som-

meerde hem te blijven zitten, terwijl Bauer 

wilde opstaan. “Toen stelde hij mij de 

meest dodelijke vraag die je in zo’n situatie 

kunt krijgen…‘Hoe vond u het zelf gaan’? 

Dus ik zei met enige stemverheffing: Ze 

begrijpen me niet, en ze willen me ook niet 

begrijpen!” De adjudant zei daarop dat de-

ze mannen al zo’n 30 jaar bij Defensie 

werken. Dat ze zo’n beetje elke 2 jaar een 

nieuw hoofd operationele dienst meema-

ken, waarbij de ene rechtsaf wilde, de an-

der linksaf. 
 

Brinkman zei dat ze daarom rechtdoor 

gaan, want dan zal het voor iedere leiding-

gevende wel zo’n beetje goed zijn. De ad-

judant gaf Bauer 2 opties: te eisen mee 

linksaf te gaan, maar ze dan door het mul-

le te moeten slepen. Daarbij zouden ze 

waarschijnlijk maar 40 tot 50 procent ge-

ven van hetgeen Bauer vroeg. Alternatief 

was luisteren naar hun ervaringen en idee-

ën, en daarmee water bij de wijn doen met 

als gevolg 75 procent medewerking. 

 

Karakter dus 

Het was voor Bauer een wijze les. “Die 

spiegel had ik op dat moment echt nodig. 

Ook al vond ik het toen helemaal niet 

leuk.” Bauer koos voor optie 2, luisterde, 

nam opmerkingen mee in zijn plan. Daar-

door geloofden zij in hem, haalden ande-

ren over en gingen achter Bauer staan. 

”En ik heb bescheidenheid getoond. Alle-

maal dankzij Arij. Kortom, goede eerlijke 

feedback en coaching was voor mij nood-

zakelijk om te werken aan mijn gedragspa-

tronen. Karakter dus. Karakter is meer.” 

 

Archief: Een onderzeeboot van de Walrus-
klasse. 
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Advertentie 

Contact Oud Mariniers 
Schietvereniging 

 afd. 's-Gravenhage 

 

 

De vereniging is opgericht in 1969 en is ontstaan door het enthousiasme van een aantal 
oud mariniers die op bezoek waren op de open dag van de COM schietverenigingen. Dat 
beviel zo goed dat ze besloten zelf een vereniging op te richten. Na wat vergaderingen 
kwam er een bestuur en werd de vereniging ingeschreven bij de K.N.S.A. 
 

Op dit moment hebben we ongeveer 50 leden. Om lid te worden moet je wel oud marinier 
zijn, maar er bestaat ook een mogelijkheid voor niet oud Mariniers, zolang de verhouding 
tussen niet en oud mariniers niet boven 1 op 1 komt. Dus informeer gewoon bij het secre-
tariaat. Ieder lid moet ook lid worden, of zijn, van het Contact Oud Mariniers, hierdoor steu-
nen we dat gevoel van eens marinier, altijd marinier. We zijn nu eenmaal een vereniging 
waar dat voorop staat. 
 

We beschikken over een 50 meter baan met 9 schietpunten. Er kan dus geschoten worden 
met alle kalibers, dus groot en klein en zelfs met historische wapens (zwart kruit). 

We houden jaarlijks ook contacten met de andere COM SV‘s d.m.v. het houden van on-
derlinge wedstrijden. Dit geeft de maten de kans om te schieten, maar ook om eens lekker 
bij te praten. 
 

Om de achterban, familie, vrienden en kennissen, van de schutters, ook eens kennis te 
laten maken met de mooie schietsport, organiseren we, rond de Pasen en de Kerst, regel-
matig een avond waar zij het dan ook eens kunnen proberen. Er kunnen dan ook prijsjes 
worden gewonnen. Deze avonden worden altijd goed bezocht, want het is er ook heel ge-
zellig. 
 

Door de bar in eigen beheer te houden, hebben we kans gezien een ieder een drankje en/
of snack aan te bieden, tegen een alleszins redelijke prijs. 
 

Mocht U interesse hebben gekregen, kom dan eens langs op de vereniging. Onze vaste 
avond is de donderdag, vanaf 19:00 zijn we open en er is altijd een bestuurslid aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden en uiteraard laten we u alles zien. Als er tijd is kan er mis-
schien ook wat geschoten worden. Er zijn mensen aanwezig om u te helpen. Hopelijk be-
valt alles u zo, dat U direct lid wilt worden, ook dat kan.  
 

Adres: Dr. Mansveldkade 3  

2240 CA WASSENAAR  

(direct achter de sporthal de Schulpwei)  
 

Wil je meer informatie kijk dan op onze website:  
http://www.svcomsgravenhage.nl  
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Thuisfront Korps Mariniers 
 

Bron: Thuisfrontcomité 
Tekstbewerking & Foto’s: Jaap C. de Bruin 

“De missie van het thuisfront.” Met deze kop opende Checkpoint, Nr.07 | 2018 het artikel 
dat ook het thuisfront een missie draait net als degene die wordt uitgezonden. Het is een uit-
spraak die door vele wordt onderschreven.  

Op 16 november 2016 werd op de marinierska-

zerne te Doorn de aftrap gegeven voor een nieuw 

thuisfrontcomité. Het doel is om activiteiten te or-

ganiseren voor en door het thuisfront van het ge-

hele Korps Mariniers. 
 

Een thuisfront met een al even rijke historie als 

het Korps zelf. Ook de mannen die in 1665 inge-

lijfd werden in het elitekorps van Michiel de Ruyter 

waren omringd door bezorgde moeders, trotse 

vaders, liefhebbende vrouwen en opgroeiende 

kinderen. Door de eeuwen heen zijn zij het die het 

thuis draaiende houden wanneer de marinier zijn 

missie uitvoert, en zij de ruggengraat vormen van een stabiele thuissituatie.  
 

In de periode van Michiel de Ruyter was de post-

voorziening redelijk omslachtig. Brieven werden met 

andere schepen meegegeven van wie de reis 

hoogstwaarschijnlijk het schip zou treffen van de ge-

adresseerden. De post werd ook over land getrans-

porteerd als bekend was dat een schip een bepaal-

de haven ging aandoen. 
 

Bij het aantreden van generaal Frank van Sprang 

als Commandant van het Korps Mariniers heeft hij 

aangekondigd een permanent thuisfrontcomité te 

willen opzetten. 

In 2017 zijn 23 vrouwen en 4 mannen begonnen met het ‘Thuisfrontcomité’ Korps Mariniers 

(TFC). die zich bezig houden met de ondersteuning bij thuisfrontcontact- en informatiedagen.  
 

Op 22 oktober 2018 zijn ca. 90 aspirant-mariniers opgekomen. De per brief werden de ouders 

en/of relaties uitgenodigd  voor de thuisfrontdag die op 9 november 2018 plaats vond.  

Veel ouders en relaties hebben gehoor gegeven aan 

de uitnodiging. Na een welkomstwoord van de 

groepsofficier ELNTMARNS Harkema van het oplei-

dingsblok werden de ouders voorgesteld aan het ka-

der. Tijdens de thuisfrontdag konden de ouders na-

der kennis maken met de instructeurs en de oplei-

dingsstaf. Ze konden in verschillende informatieses-

sies van gedachten wisselen over de opleiding.  

Een interactieve rondleiding over de kazerne, waar 

de aspiranten het geleerde mocht tonen aan het 

thuisfront. Om ca.14:00 uur werd de dag afgesloten.  
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Niet alleen de prins sprak de duizenden 

toeschouwers in de Qudos Arena toe, ook 

zijn echtgenote Meghan nam het woord. 

“Het is een geweldige eer om bij de Invictus 

Games aanwezig te zijn geweest en mijn 

man bij zijn reis te hebben ondersteund”, 

zei ze onder luid gejuich. 

Zaterdagmiddag had de gravin van Sussex 

zich nog door de aanvoerder van het Ne-

derlands rolstoelbasketbalteam, Jelle van 

der Steen, laten verleiden tot een kus. 

“Weergaloos”. Zo omschreef Van der Steen 

deze Invictus Games en niet alleen vanwe-

ge 'de kus'. Hij kon een gouden – tennis 

met Ronald van Dort – en zilveren medaille 

bijschrijven op zijn conto. 

In de stress 
Maar als vaker gezegd: daar gaat het niet 

om bij de Invictus Games. “Deelnemen al-

leen al in zo'n ver land was voor mij al een 

hele stap”, bekende Joyce van den Waar-

denburg. “Dat ik dan ook nog medailles win 

met kogelstoten en discuswerpen is een 

plus. Dat oud-voetballer en ambassadeur 

van de Invictus Games David Beckham mij 

de medaille omhing was natuurlijk helemaal 

super.” 

Ook Edwin Vermetten mag zichzelf op de 

borst kloppen. De medailles zullen hem ze-

ker minder waard zijn dan de speciale ver-

melding die hij vanavond kreeg. Tijdens 

een tenniswedstrijd hielp hij zijn dubbelpart-

ner Paul Guest toen de Brit in de stress 

schoot door een overvliegende helikopter. 
 

Haar 
De Nederlandse ploeg mocht, zaterdag 27 

oktober, wederom optreden in de apotheo-

se van de spelen, de finale rolstoelbasket-

bal. Na een vermakelijke halve finale tegen 

Nieuw-Zeeland (26-13), bleek De VS net 

als vorig jaar een maatje te groot voor de 

ploeg van aanvoerder Van der Steen. “We 

hadden kansen en die moet je in zo’n wed-

'Tot ziens in Den Haag' 
 

“We zien elkaar over 2 jaar in Den Haag!”. Met die woorden sloot de Britse prins 
Harry zaterdag 27 oktober 2018 de 4e editie van de Invictus Games af. 500 licha-
melijk en geestelijk gewonde militairen hebben een week lang met elkaar gesport 
op het Olympisch Park in Sydney, Australië. Onder hen 23 deelnemers uit Neder-
land, die uitkwamen op 11 sportonderdelen. In 2020 zijn de Invictus Games in 
Den Haag. 

Bron tekst : Defensie 
Foto’s: Mediacentrum Defensie & Facebook.com 

Tekst bewerking: Jaap C. de Bruin  

De kus van Megan aan aanvoerder Jelle van der 
Steen 



       17   de COMpagnon Nr.4| 2018   

 

strijd benutten”, was zijn oordeel. 

De boogschutters misten het podium op 

een haar na. In de halve finale waren ze 

kansloos tegen topland Italië, maar in de 

strijd om het brons waren er toch mogelijk-

heden tegen het Verenigd Koninkrijk. De 

harde wind, in combinatie met materiaal-

pech bij Bart van der Burg, gooiden roet in 

het eten. “Jammer, maar we hebben heel 

goed gepresteerd”, vond Wouter Bakker, 

die persoonlijk een verdienstelijke 8e plek 

bereikte. “Vergeet niet, we strijden hier te-

gen mondiale toppers”, stelde aanvoerder 

Jacco Dudink. 

 

Kippenvel 
In de laatste dagen 

was er flink succes 

op de atletiekbaan. 

Annelies Homma 

liep het hele veld 

weg op de 1500 me-

ter en zou ook bij de 

mannen in de me-

dailles zijn gevallen 

met haar 5.20.35. 

Het meeste kippen-

vel kreeg de Neder-

landse equipe ech-

ter bij de 100 meter 

van oud-marinier Alexander Lamp. 2 jaar 

geleden kon hij, getroffen door Multiple 

Sclerose, nauwelijks  lopen. Op wilskracht 

en met hulp van een fysiotherapeut heeft 

hij zich naar de Invictus Games toege-

werkt. Hij wilde nu per se nog een keer in 

zijn leven de 100 meter hardlopen en liet 

daarvoor een medaillekans bij het boog-

schieten lopen. Het werd een bijzonder 

‘fisherman’s-friend-moment' op de atletiek-

baan van Sydney Olympic Park. “Het is het 

allemaal waard geweest”, sprak hij na af-

loop. 
 

 

De Medailles 
 

Goud: 
Annelies Homma, atletiek, 1500 meter 
Jelle van der Steen/Ronald van Dort, rol-
stoeltennis 
 

Zilver: 
Edwin Vermetten, rolstoeltennis 
Stephanie Verhoef, zwemmen 50 meter 
schoolslag en wielrennen (tijdrit) 
Ronald van Dort, zwemmen 50 meter 
schoolslag 
Joyce van den Waardenburg, discuswer-
pen 
Luuk Veltink, indoorroeien (4 minuten) en 
atletiek, 1500 meter 
Ploeg rolstoelbasketbal (Jelle van der 
Steen, Marc van de Kuilen, Jeffrey 
Vroegop, Ronald van Dort, Jeroen 
Lunsingh, Jacco Dudink, Edwin Vermet-
ten en Alina Zoet) 
 

Brons: 
Edwin de Wolf, wielrennen (tijdrit en  
criterium) 
Joyce van den Waardenburg atletiek, ko-
gelstoten 
Zeilen (Marc van de Kuilen, Luuk Veltink,  
Jeroen Lunsing, Edwin Vermetten) 

Prins Harry feliciteert Jeffrey Vroegop met zijn 
zilveren medaille bij het rolstoelbasketbal 
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Via helikopter en landingsvaartuig reisde 

de admiraal naar de Johan de Witt waar de 

bemanning van het schip hem welkom 

heette. Commandeur Hulsker, comman-

dant van de amfibische taakgroep, gaf een 

presentatie over de Nederlandse eenheden 

en gaf Foggo een rondleiding door het 

schip. Op de brug sprak de admiraal met 

het personeel en bedankte hij de beman-

ning van het schip via de scheepsomroep 

voor hun inzet. 
 

Demonstratieaanval toont eens-

gezinde verdediging  
 

Op een strand bij het Noorse Trondheim 

voerden Britse, Finse, Franse en Neder-

landse eenheden op dinsdag 30 oktober 

2018 een grootscheepse amfibische aanval 

uit. Middelpunt van de operatie waren 4 

schepen waarvan 3 Nederlands. De zoge-

noemde DV-Day maakte duidelijk hoe 

NAVO-eenheden en hun partners tijdens 

Trident Juncture werken aan eensgezind 

en krachtig internationaal optreden. 
 

Commandeur Huub Hulsker leidde de actie 

vanaf amfibisch transportschip Zr. Ms. Jo-

han de Witt. Samen met Zr.Ms. Karel Door-

man faciliteerde de Johan de Witt het amfi-

bische deel. Niet alleen hadden ze een ba-

taljon mariniers met landingsvaartuigen aan 

boord, maar ook een Cougar-

transporthelikopter. Luchtverdedigings- en 

commandofregat De Ruyter gaf vuursteun. 

NAVO-commandant: 
‘Professionaliteit Nederlandse 

troepen is ongeëvenaard’  
 

Bron tekst:& foto’s: Ministerie van Defensie 

Tekst bewerking: Jaap C. de Bruin 

De professionaliteit van de Nederlandse eenheden is ongeëvenaard,’ dat zei ad-
miraal James Foggo, commandant van de NAVO-oefening Trident Juncture, 5 no-
vember 2018.  De Amerikaanse admiraal bezocht het Nederlandse marineschip 
Zr.Ms. Johan de Witt. Hij sprak op het vlaggenschip met Nederlandse eenheden 
die momenteel deelnemen aan de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oor-
log. De oefening is ruim een week gaande en de 2200 Nederlandse eenheden la-
ten zich van hun beste kant zien.   
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Nederland leidt in 2020 de amfibische taak-

groep van de NRF (NATO Response For-

ce), de snelle reactiemacht van de NAVO. 

Concreet betekent dat als de NAVO in het 

jaar 2020 besluit tot inzet van deze amfibi-

sche taakgroep, Nederland een internatio-

nale amfibische alliantie leidt, waar meer-

dere landen met eenheden en schepen aan 

bijdragen. Landmachteenheden vormen 

volgend jaar al de snelle reactiemacht. De-

ze oefening Trident Juncture was hun ge-

nerale repetitie. 
 

“We hebben laten zien dat de NAVO er 

staat”, vatte Foggo de oefening samen. 

“Duizenden voertuigen en militairen zijn in 

korte tijd vervoerd naar Noorwegen. Dat is 

een prestatie van formaat. Het is belangrijk 

dat alle NAVO-partners zien dat we elkaar 

kunnen verdedigen wanneer dat nodig is in 

een Artikel 5-situatie.” Foggo reist geduren-

de de oefening langs meerdere internatio-

nale eenheden zowel in het noorden als 

zuiden van het land. 
 

Foggo was zeer te spreken over de Neder-

landse inzet tijdens de oefening. Ruim 

1000 militairen van de Koninklijke Marine 

deden mee aan de oefening. Daarnaast 

heeft de Koninklijke Landmacht ruim 1100 

militairen naar Noorwegen gestuurd en de 

Koninklijke Luchtmacht ruim 50 mensen. 

Alle militairen zijn sinds 25 oktober bezig 

met de grote oefening. Zij laten zich van 

hun beste kant zien. Foggo: “De professio-

naliteit van de Nederlandse eenheden is 

ongeëvenaard.” De NAVO-commandant 

bedankt de Nederlanders voor hun inzet in 

Noorwegen. 

De Franse helikoptercarrier FS Dixmude, 

vervoerde 3 ondersteunende helikopters. 

Tegenaanval tijdens Trident 

Juncture op land bijna voltooid 
 

De grote tegenaanval van de Nederlandse 

landmachtmilitairen tijdens Trident Juncture 

in Noorwegen eindigde dinsdag 6 novem-

ber. De afgelopen 3 dagen was het aan de 

militairen van 45 Pantserinfanteriebataljon 

met hun CV90-gevechtsvoertuigen, om sa-

men met de Duitsers terrein terug te win-

nen, nadat, in het NAVO-scenario, een 

bondgenoot werd aangevallen. 

De Fransen en Noren vertraagden de da-

gen ervoor de opmars van de vijand. Terwijl 

het Nederlandse bataljon in 3 dagen met 

zijn pantservoertuigen richting het noorden 

verplaatste om het gevecht over te nemen 

en de vijand terug te dringen. Een dergelij-

ke operatie vergt veel (internationale) af-

stemming: 1 van de belangrijkste oefen-

doelen van Trident Juncture. 
 

Terug 
 

Ook de komende dagen zullen in het teken 

staan van verplaatsen. De militairen rijden 

met hun voertuigen terug naar het kamp in 

Rena, zo'n 150 kilometer boven Oslo. Hier 

verbleven zij ook de eerste 2 weken van de 

oefening. Die weken bestonden vooral uit 

trainingen in kleiner verband, zoals koud-

weertraining, Noorse rijles en schietoefe-

ningen. 
 

Bataljons van verschillende landen namen het tij-
dens de aanval tegen elkaar op. Nederland streed 
samen met de Fransen, Noren en Duitsers tegen 
een samengestelde Zweedse brigade. 

Onderweg sliepen de militairen in Noorse tenten. 



de COMpagnon Nr.4| 2018     20 

 

Vernieuwde Nationale Taptoe 
maakt belofte waar 

Bron tekst en foto’s: Ministerie van Defensie   

De Japanse delegatie  

 

Maar de taptoe is duidelijk meer dan alleen 

het militaire muziekfestival van weleer. Dit 

ondanks dat de diverse orkesten van land- 

en luchtmacht, marechaussee en marine 

logischerwijs de hoofdmoot van de musici 

vormen. Dat betekent echter niet dat ze al-

leen maar militaire muziek spelen, integen-

deel: pop, klassiek en militair wisselen el-

kaar af. Al een aantal jaar staat ook het Ne-

derlands Politieorkest op de planken en no-

digt de organisatie elk jaar gasten van over 

de hele wereld uit. 

 

Eiffeltoren 
Het verst van huis was de Japanse lucht-

macht central band. Voor het eerst in het 

64-jarig bestaan van de taptoe, kwam er 

een muzikale delegatie uit dit land. Van 

De aankondiging over de vernieuwde taptoe was al veelbelovend, met de 
uitvoering stelde de organisatie de vele bezoekers niet teleur. Het nationa-
le,  militaire muziekfestijn in Ahoy Rotterdam was het afgelopen weekend 
een smaakvolle mix van moderne en klassieke muziek en dans. En uiter-
aard ontbrak, in beide dimensies, ook het militaire aspect niet. 
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dichter bij huis was het muziek- en acroba-

tiekkorps van de Parijse brandweer. Bij hun 

optredens, onder meer op een medley van 

popmuziek, werd maar al te goed duidelijk 

hoezeer de nieuwe LED-achterwand van 

de taptoe (van 40 bij 12 meter) van meer-

waarde is. Dan weer stond ‘Ahoy’ aan de 

voet van de Eiffeltoren, het volgende mo-

ment op de stoep van de nachtclub Moulin 

Rouge. 

 

Exercitie 
Een staande ovatie was er voor het laatste 

buitenlandse optreden, van het wereldbe-

roemde Drillteam van het Kongens Gardes 

Musikkorps. De formatie van Noorse 

dienstplichtige militairen bleef speciaal voor  

het Rotterdamse optreden een maand lan-

ger in dienst. Het was duidelijk waarom de 

organisatie het Noorse team naar de ha-

venstand had gehaald. De spectaculaire 

exercitiedemonstratie van de dienstplichti-

gen was van een ongekend hoog niveau. 

 

Verbindend 
Het grote publiek kwam vrijdagavond, za-

terdag en gisteren in groten getale naar de 

taptoe: met zo’n 21.000 bezoekers ruim 

5.000 meer dan in voorgaande jaren. De 

eerste voorstelling is echter al op vrijdag-

middag, speciaal voor dienstslachtoffers, 

veteranen, relaties en nabestaanden. De 

middag die werd bijgewoond door minister 

van Defensie Ank Bijleveld en geopend 

door de Inspecteur-Generaal der Krijgs-

macht luitenant-generaal Hans van Griens-

ven. Hij stond onder  meer stil bij de verbin-

dende factor die muziek kan slaan tussen 

de verschillende veteranengroepen. 

 

De brandweer in actie 

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luite-
nant-generaal Hans van Griensven 
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De toenemende activiteit van Somalische 

piraten vormde in 2008 een serieuze drei-

ging voor de vrije internationale zeevaart. 

Piraten gijzelden tientallen koopvaardij-

schepen met hun bemanningen voor los-

geld. Toenmalig minister van Defensie 

Hans Hillen vond dat Nederland als zeeva-

rend land meer moest doen tegen de So-

malische piraten. Zodoende ontstond Task 

Force Barracuda. De eenheid bestond uit 

Netherlands Maritime Special Operations 

Forces (NLMARSOF) van het Korps Mari-

niers. Barracuda kreeg de opdracht om de 

piraterij te bestrijden en wel zo dicht moge-

lijk tegen de kustlijn. 
 

Meerdere kapingen voorkomen 

Commandant Task Force Barracuda Oscar: 

“Dankzij de succesvolle missies van de kik-

vorsmannen zijn destijds meerdere kapin-

gen voorkomen, in het voordeel van de 

vrije zeevaart. Dit laat zien hoe effectief 

een kleine eenheid kan zijn.” 

De eenheid werd geplaatst op een marine-

schip en daar bereidden de mariniers de 

sabotagemissies zorgvuldig voor. Vervol-

gens voerden ze onder dekking van de 

duisternis hun missies uit. Die waren ge-

richt op het saboteren van schepen van de 

piraten. 

 

Tweede Wereldoorlog 

De kikvorsmannen van NLMARSOF oefe-

nen tegenwoordig wereldwijd op amfibi-

sche landingen, verkenningen, sabotage-

missies en ondersteuning van internationa-

le  partnereenheden. Maar al in de Tweede 

Wereldoorlog zetten Amerika, Duitsland, 

Engeland en Italië met succes ‘kikkers’ in. 

Ook tijdens de Korea-oorlog (1950-1953) 

speelden Amerikaanse kikvorsmannen een 

belangrijke rol, zoals bij de amfibische lan-

ding bij Inchon (Operation Chromite). Voor 

de Nederlanders vormden de antipiraterij-

acties in 2011 echter de operationele vuur-

doop. 

 

Kikvorsman-insigne voor  
sabotage piratenschepen 

 
Bron Tekst en Foto’s: Ministerie van Defensie 

Tekst bewerking: Jaap C. de Bruin 

Het hadden scènes uit een Hollywood-blockbuster kunnen zijn. Maar voor 9 mariniers waren 

ze levensecht: de sabotageacties die ze onder dekking van de duisternis uitvoerden tegen pi-

raten voor de Somalische kust. Vrijdag 9 november 2018 kregen de leden van Task Force Bar-

racuda het operationele kikvorsman-insigne voor hun inzet. Het was voor het eerst in Neder-

lands militaire geschiedenis dat kikvorsmannen op deze manier werden ingezet. 

Archieffoto van kikvorsmannen die boven water ko-
men tijdens een oefening in het Caribisch gebied. 

Het operationele kikvorsman-insigne werd opgespeld 
doorgeneraal Frank van Sprang 
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        Nieuws van de afdelingen 

Reguliere bijeenkomsten 

Onderafdeling Rotterdam 
Sociëteit- en overige avonden op iedere 3e 
dinsdag van de maand (behalve september 2e 
dinsdag) in Echo's Home "het Anker" bij de van 
Ghentkazerne aan het Toepad 120 te Rotter-
dam. 
In de maanden juli en augustus zijn er geen 
soosavonden. 
De soosavonden beginnen om 19.00 uur.  
Vooraf is er gelegenheid om vanaf 17.00 uur 
een warme maaltijd te gebruiken. 
 
Inlichtingen over activiteiten via de commissaris 
activiteiten Adriaan van Westenbrugge,  
M: 06-48 80 66 42  
E: activiteiten@comrdam.nl  
W. www.com-rdam.nl 
 
Onderafdeling Den Haag 
Iedere tweede dinsdag van de maand vaste 
soosavond in de Citadel van de Frederikkazer-
ne, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC Den Haag 
 
Legitimatie bij de poort verplicht. 
Inl. Joep Caminada, M: 06-24796096,  
E. joep.caminada@hetnet.nl 
 
Indien de deur van de Citadel gesloten is, dan 
contact opnemen met bovenstaand mobiel 
nummer. 
 

Onderafdeling Drechtsteden 
Iedere tweede donderdag van de maand Mari-
niersavond in Paviljoen “De Punt” Badweg 10 te 
Dordrecht.  
Inlichtingen  
M: COMDrechtsteden@gmail.com 
 
 

Onderafdeling Den Haag 
 

Nieuwjaarsreceptie  
dinsdag 8 januari 2019 

Deze zal net als dit jaar worden gehouden in 
de voormalige kantine van handbalvereniging 
WHC (voorheen Wings), Mozartlaan 195, 2555 
JK Den Haag, aanvang 19.00 uur. Uiteraard 
zijn de partners hierbij van harte welkom. 
Graag aanmelden bij: 
joep.caminada@hetnet.nl 

 

Algemene ledenvergadering  
12 februari 2019 

Deze zal op dinsdag 12 februari 2019 plaats-
vinden in voormeld Wingsgebouw, Mozartlaan 
195, Den Haag, aanvang 20.00 uur, zaal open 
om 19.30 uur. Piet Wakker treedt af en stelt 
zich voor een jaar herkiesbaar. Peter van Slin-
gerland treedt af en stelt zich herkiesbaar. 
Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 48 uur voor 
aanvang van de vergadering melden.  

Joep Caminada is sinds mei 2017 voorzitter ad 
interim. Kandidaten voor deze functie of voor 
het secretariaat worden gevraagd zich vóór 15 
januari 2019 aan te melden, zodat op de ver-
gadering een nieuwe voorzitter of secretaris 
kan worden gekozen. Na de vergadering zal 
de maandelijkse soos ook hier plaatsvinden. 

 

Wassenaarseslag  
woensdag 27 februari 2019 

Herdenking van zes fuseliers Marins Francais 
du Commando “Trépel” aan de Wassenaarse-
slag in Wassenaar. Nadere informatie volgt 
later. 

Joep Caminada, secretaris, voorzitter a.i. 

joep.caminada@hetnet.nl 

tel. 06-24796096 

mailto:joep.caminada@hetnet.nl
mailto:joep.caminada@hetnet.nl
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Algemene Ledenvergaderingen 
 
 

Onderafdeling Den Haag 
Deze zal op dinsdag 12 februari 2019 plaatsvinden in voormeld Wingsgebouw, Mozartlaan 195, Den 
Haag, aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur. Piet Wakker treedt af en stelt zich voor een jaar 
herkiesbaar. Peter van Slingerland treedt af en stelt zich herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tot uiter-
lijk 48 uur voor aanvang van de vergadering melden.  

Joep Caminada is sinds mei 2017 voorzitter ad interim. Kandidaten voor deze functie of voor het secre-
tariaat worden gevraagd zich vóór 15 januari 2019 aan te melden, zodat op de vergadering een nieuwe 
voorzitter of secretaris kan worden gekozen. Na de vergadering zal de maandelijkse soos ook hier 
plaatsvinden. 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden bij Joep Caminada, secretaris  

joep.caminada@hetnet.nl  of tel. 06-24796096 
 

Onderafdeling Rotterdam 
De jaarlijkse Algemene Ledengadering (ALV) van de COM Onderafdeling Rotterdam zal (onder voor-
behoud) op woensdag 13 februari 2019 worden gehouden in Echo’s Home “het Anker” bij de  
Van Ghentkazerne, Toepad 120 te Rotterdam.  
Aanvang 19.30 uur.  
 

Afdeling COM Zuid-Holland 
De Algemene Ledenvergadering van de afdeling Zuid-Holland vindt plaats op: 27 maart 2019 
Aanvang: 20.00 uur in het AMT op de Van Ghentkazerne. 
De stukken zijn vanaf 1 maart 2019 op te vragen bij de secretaris. 
Via bergjong@caiway.nl  of telefonisch 06-52522023 
 
Het bestuur van COM afdeling Zuid-Holland stelt het zeer op prijs om een groot aantal leden te kunnen 
verwelkomen.  
 

Kandidatuurstelling 
Voor de afdeling en onderafdelingen gelden de volgende reglementaire kandidatuurstelling: 
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich schriftelijk tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergade-

ring melden conform art. 5 van het basisreglement van de statuten van de vereniging Contact Oud- en 

actief dienende Mariniers.  

Een nieuw begin 
 

De laatste maand van het jaar is bijna voorbij. Naast de voorbereidingen voor de feestdagen 

gaan veel mensen ook weer nadenken over goede voornemens voor het nieuwe jaar. 

 

Meer dan tachtig procent van de mensen grijpt het einde van het jaar aan om zijn of haar leef-

stijl eens kritisch onder de loep te nemen. Bovenaan de lijstje van goede voornemens staan 

o.a. gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken en meer ontspannen. Een derde van 

de mensen lukt het om hun leefstijl te veranderen. Het succes daarvan hangt samen met de 

motivatie. Personen die willen stoppen met roken maar dat eigenlijk doet om een andere te 

plezieren, zal merken dat het moeilijk vol te houden is.  

 

Heeft u voornemens begin dan met te kiezen uit zaken waar u zelf van harte achterstaat. Dat 

is de eerste stap naar verandering. Stap twee is: regel een steuntje in de rug. 
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Deze maakt deel uit van het ministerie van 

Defensie, maar werkt onafhankelijk, net als 

andere Rijksinspecties. De IVD is ingesteld 

naar aanleiding van ongevallen in 2016. 

Die deden zich voor op het schietterrein in 

Ossendrecht en in het Malinese Kidal, waar 

militairen om het leven kwamen tijdens een 

mortierschietoefening. Ook de kritische rap-

porten daarover van de Onderzoeksraad 

voor Veiligheid in 2017 leidden mede tot de 

komst van de IVD. 

 

De IVD gaat meteen voortvarend van start. 

Onder leiding van inspecteur-generaal Vei-

ligheid Wim Bargerbos, start de inspectie 3 

onderzoeken. Het gaat om defensieproce-

dures op schietterrein Het Markiezaat in 

Ossendrecht, het transport van gevaarlijke 

stoffen en de afhandeling van voorvallen. 

De onderzoeksplannen en de onderzoeks-

resultaten worden gepubliceerd op 

www.ivd.nl. 

 

Schietterrein Het Markiezaat 
De IVD neemt de besluitvorming en com-

municatie bij Defensie over het gebruik van 

schietterrein Het Markiezaat onder de loep. 

De inspectie reconstrueert de gang van za-

ken door documenten te bestuderen en be-

trokkenen te interviewen. Daarna kan een 

aanbeveling volgen waarmee Defensie in-

terne procedures, en daarmee de veiligheid 

van het personeel, kan verbeteren. 

Transport gevaarlijke stoffen 

Op verzoek van de Tweede Kamer onder-

zoekt de IVD de implementatie van de aan-

bevelingen, die de luchtmacht in 2017 

deed. Daarbij gaat het om het verbeteren 

van de veiligheid tijdens het transport van 

Inspectie Veiligheid Defensie  
kondigt onderzoeken aan 
 
Bron tekst en Foto’s: Ministerie van Defensie 

“Veiligheid vergt aandacht en ook een kritische blik. Iemand die je een spiegel voor-

houdt.” Dat zei minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten Maandagmiddag 15 okto-

ber 2018 tijdens de aftrap van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). 

Inspecteur-generaal Veiligheid Wim Bargerbos. 
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Gerdi Verbeet leidt  
Visitatiecommissie Defensie  
en Veiligheid  
 
 

Bron Tekst: Ministerie van Defensie 
Foto: Archief COM-ZH 

Daarnaast zijn Generaal-majoor der mari-

niers b.d. Patrick Cammaert, Prof. dr. Ira 

Helsloot en ir. Josette van Doorn-Spronken 

benoemd tot leden van de commissie. Pa-

trick Cammaert diende tijdens diverse VN 

missies en is sinds 2008 in verschillende 

rollen betrokken bij vredes- en veiligheids-

aangelegenheden voor de Verenigde Na-

ties in New York. Ira Helsloot is hoogleraar 

Besturen van veiligheid aan de Radboud 

Universiteit. Josette Van Doorn-Spronken is 

werkzaam op het gebied van operationele 

veiligheid in de chemische sector. 

 

Verbeet: “De leden van de visitatiecommis-

sie komen uit verschillende, elkaar aanvul-

lende disciplines en werkvelden. Allemaal 

hebben we hart voor de krijgsmacht en wil-

len we dat zij in alle opzichten zo goed mo-

gelijk presteert. Met de visitatiecommissie 

kunnen we daaraan een bijdrage leveren. 

Ik verheug me op onze samenwerking in 

de komende drie jaar.” 

 

De conclusie van onderzoeken van de On-

derzoeksraad voor Veiligheid naar de do-

delijke ongevallen in Ossendrecht en Kidal, 

en van het rapport van de commissie Van 

der Veer, was dat de veiligheidscultuur bij 

Defensie tekortschiet. In reactie hierop is 

het plan van aanpak “Een veilige Defensie-

organisatie” opgesteld, met daarin veertig 

maatregelen om de veiligheid bij Defensie 

als werk-, leef-, en leeromgeving te vergro-

ten. De visitatiecommissie heeft de op-

dracht de komende drie jaar de implemen-

tatie en uitvoering van deze maatregelen te 

toetsen. De onafhankelijke visitatiecommis-

sie rapporteert jaarlijks over haar bevindin-

gen aan de Minister. 

Oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet is benoemd tot voorzitter van de 

visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Deze visitatiecommissie heeft de opdracht 

de voortgang van maatregelen te toetsen die de veiligheid bij Defensie vergroten. 

gevaarlijke stoffen door de lucht. 

 

Voorvallen 
De IVD is sinds 1 september verantwoorde-

lijk voor onderzoek naar zogenoemde cate-

gorie 4 voorvallen. Dit zijn zwaardere inci-

denten. Daarnaast doet de inspectie onder-

zoek naar de afhandeling van kleine voor-

vallen, incidenten en bijna-voorvallen. De 

wijze waarop Defensie met de bijna-

voorvallen omgaat, is belangrijk voor het 

lerend vermogen van de organisatie. 

 

Rol en doelstelling IVD 
De inspectie kan onderzoek doen naar as-

pecten van het veiligheidssysteem, speci-

fieke thema’s zoals munitietransport of de 

opslag ervan, en naar voorvallen. De IVD 

werkt onafhankelijk en transparant en 

maakt resultaten openbaar. Met  aanbeve-

lingen, versterkt de inspectie de veilig-

heidscultuur bij Defensie. 

De IVD was sinds 31 mei al in oprichting. 

Als alle functies zijn ingevuld, telt de dienst 

25 medewerkers. 
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Defensie innoveert met  
kledingscanner 

 
Bron: Defensie DMO 

Foto: Mediacentrum Defensie 

Defensie kocht de machine uit efficiëntie 

en veiligheidsoverwegingen. Medewerkers 

met een lichamelijke en/of geestelijke be-

perking van de Biga Groep in Zeist, die ge-

retourneerde defensiekleding inzamelen en 

sorteren, mogen ermee werken. Glunde-

rend onthulden zij de scanner om die ver-

volgens te demonstreren. “Het werkt een 

stuk makkelijker en sneller,” vertelt een van 

hen opgetogen. 

Pistoolmagazijnen 
Het apparaat inspecteert de kleding op alle 

door Defensie aangemerkte ongewenste 

artikelen. Denk aan zakmessen, pistoolma-

gazijnen, munitiepatronen, maar ook auto-

sleutels, toegangspassen en portemon-

nees. Dat was een handmatige klus, waar 

dagelijks 65 mensen met een arbeidsbe-

perking mee in touw waren. “Een tijdro-

vend karwei,” weet ook Yvonne Pot, mana-

ger re-integratie van de Biga Groep. 

“Behalve dat we nu efficiënter kunnen wer-

ken, is het ook veiliger. Nu ga je gericht op 

zoek naar spullen, voorheen kon het ge-

beuren dat je zomaar in een uitgeklapt zak-

mes greep. Al is dat gelukkig nooit ge-

beurd.” Dat gericht zoeken, zorgt overigens 

ook voor een hogere betrouwbaarheid. 

 

Slimmer 
Maar de aankoop is vooral nodig voor een 

efficiencyslag vanwege het stijgende aantal 

kilo’s te verwerken kleding. “Je kunt daar-

voor meer mensen aannemen”, licht luite-

nant-kolonel Rob van Arnhem de beweeg-

redenen voor de scanner toe. Maar volgens 

deze categoriemanager van het Kleding en 

Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU) 

van Defensie, zit een beperking aan het 

vloeroppervlak. “Een aanpassing van de 

werkwijze en -apparatuur is dus slimmer.”  
 

Door de nieuwe gevechtskleding komt er ► 

Retour gestuurde defensiekleding wordt sinds maandag 29 september 2018 

nauwkeuriger en veiliger gescand op ‘ongewenste artikelen’. Dat gebeurt met be-

hulp van een gloednieuw röntgenapparaat: de 2D-scan X-Ray. 

Een medewerker van de Biga Groep demon-
streert het nieuwe apparaat. 

Gevonden! 
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binnenkort een nog grotere stroom retour-

kleding op gang. Daarnaast groeit de hoe-

veelheid retourkleding van de Nationale Po-

litie en Brandweer. Ook die verwerkt de Bi-

ga Groep. Ter vergelijking: Defensie levert 

momenteel jaarlijks 5.300 boxpallets kle-

ding aan de Biga Groep, de Nationale Poli-

tie zo’n 800 en de Brandweer een kleine 

100. “Het belang voor Defensie voor de 

aanschaf van dit apparaat was zo groot, dat 

wij hem dus hebben bekostigd.” Het gaat 

volgens Van Arnhem om een soort handba-

gagescanner, die we kennen van luchtha-

vens. Leverancier Michiel Poppink van Sta-

ge Gate 11 beaamt dat: “We hebben met 

name de software en database moeten 

aanpassen op voorwerpen van Defensie.” 

 

Levert geld op 
Het inzamelen en sorteren van geretour-

neerde kleding is niet alleen goed voor het 

milieu, het levert zelfs een hoop geld op. 

“Elke euro aan kosten brengt zo’n €10 op,” 

zegt Van Arnhem triomfantelijk. “35% van 

de kleding is nog -bijna- als nieuw en wordt 

hergebruikt. Daardoor hoeven we minder 

aan te schaffen en kunnen we zo’n 5 tot 10 

miljoen euro per jaar besparen. De rest 

wordt verwerkt tot grondstof en verkocht als 

hoogwaardige textielvezels aan marktpartij-

en.” Waar Defensie in 2013 nog jaarlijks 

€500.000 betaalde voor het verbranden van 

alle textielafval, levert het recycleproces nu 

jaarlijks zo’n €1.000.000 op voor Defensie. 

 

Uniformen krijgen 2e 
leven als  

haute couture 
 
De Dutch Sustainable Fashion Week open-

de gisteren met een modeshow waar afge-

dankte Defensie-uniformen in waren ver-

werkt. De campagneweek moet mensen, 

van consument tot inkoper, activeren om 

voor duurzame mode te kiezen. Defensie 

zet sterk in op hergebruik en andere vor-

men van duurzame textielverwerking. Daar-

om ook is de Defensie Materieel Organisa-

tie een partner van het evenement. 
 

De openingsshow is de start van een week 

vol landelijke evenementen in samenwer-

king met circa 25 gemeenten. Meer dan 

1.000 modewinkels brengen hun meest 

duurzame kleding onder de aandacht van 

het winkelend publiek.  

Hergebruik 
Een belangrijk aandachtspunt binnen de 

branche is ‘circulaire mode’, gemaakt van 

oude kleding. Tijdens de opening showden 

mannequins dan ook haute couture ge-

maakt van  oude Defensiekleding. Mode-

ontwerpster Mo Benchellal ontwierp hier-

mee een nieuwe collectie. Die werd aan het 

publiek getoond door zo’n 20 militairen op 

het Marine Etablissement Amsterdam. 

Daarnaast lieten ongeveer 30 Defensieme-

dewerkers op de catwalk zien welke kleding 

en uitrusting er binnen Defensie allemaal 

wordt gedragen. Dit mede om te laten zien 

hoe divers de inzet van Defensie is. 

Michiel Poppink en luitenant-kolonel Rob van 
Arnhem. 
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