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         Voorzitter aoo John Spithoven

Beste mensen, 
 
Op naar het einde van het jaar. Ik mag wel zeggen een bewogen jaar.
Met veel onzekerheden. Op het moment dat deze bandelier verschijnt
is de oorlog in Oekraïne de tiende maand ingegaan. De sancties zijn
inmiddels ook voor ons voelbaar: een torenhoge inflatie van ongeveer
14%, hoge brandstof- en energiekosten. We voelen dit in huis waar de
verwarming enkele graden lager staat om de rekening te dempen en
als we onze boodschappen doen. Door alle hulp uit verschillende landen
aan Oekraïne komt er een geheel nieuwe fase aan. Gerson, een be
langrijke strategische stad,  is weer terugveroverd op de Russen. Wie had
dit voor mogelijk gehouden. In mijn functie ben ik tijdelijk betrokken bij
hulp aan Oekraïne. Tijdens het journaal horen we hoe materiaal en
hulpgoederen geschonken worden om de Oekraïners te ondersteunen
wat een enorme logistieke operatie is waar vele landen betrokken zijn. De
winter komt eraan en om een voorbeeld te geven: uit tal van landen zijn
handschoenen verzameld die aan de Oekraïeners worden geschonken.

Ook wordt er goed en nieuw materieel geschonken waar niet alle collega’s het mee eens zijn, dit levert soms
wat tegenstand op. Over enkele maanden zal ik hierop terugkomen. Ik denk dat we nu juist vooruit moeten
kijken. Het is beter nu te investeren dan het risico te lopen dat Rusland verder doorstoot en omliggende
landen inneemt. Het was Rusland uiteraard niet alleen om Oekraïne te doen, maar ook om andere, onder
Russische invloed staande landen in de regio. Er waren zelfs plannen waarin inname van meerdere landen
werd verwezenlijkt. De Oekraïners leggen een enorme vechtlust aan de dag waarop de Russen zich ernstig
hebben verkeken. Hierbij zie je een groot verschil tussen bevolkingsgroepen. Denk hierbij aan Afghanistan
waar verdeeldheid een grote rol speelt. Na de terugtrekking van de NAVO is materiaal dat door de NAVO is
geleverd zonder slag of stoot aan de Taliban overgedragen. De Afghaanse bevolking heeft zich nauwelijks
verzet tegen de Taliban wat met die wapens goed had gekund. Afghaanse vrouwen zijn wel in opstand
gekomen, helaas is dit door de Taliban neergeslagen en verkeren zij weer in voor ons begrip middeleeuwse
tijden. In Iran zien we ook opstandelingen tegen het regime, een krachtig verzet.
 
Tegen het einde van het jaar wordt onder militairen de balans opgemaakt door het afnemen van een
aantal testen zoals de Defensie Conditie Proef, Dental Fit, Militaire Basis Vaardigheden, Fysieke Inzetbaarheid
(check). Deze tests vormen de basis van gezond inzetbare mensen. Militairen moeten net als burgers langer
dienen. Een punt van aandacht hierbij is dat er weinig wordt geïnvesteerd qua scholing in oudere militairen.
Er is nauwelijks bijscholing op het SAP Systeem Logistiek. Op dit moment zie ik veel SMOD’s en SOD’s worstelen
met de hoeveelheid aan verschillen in Periodieke Onderhoudsplannen (PO Plannen). Bij geen enkel A/B
Systeem is het PO Plan gelijk. Hoe kunnen we van de SMOD en SOD verwachten dat deze goed gezet kunnen
worden? Een verbeterslag is hierbij hard nodig.
 
Mijns inziens zouden sergeant-majoors meer werkplaats- management vaardigheden moeten laten zien en
hiervoor getraind moeten worden. Dit bleek uit de laatste SAP dag in Stroe waar maar 4 SMOD’s, van de 40
aanwezige SMODs’, regelmatig met de Plaatsvervanger van de Eenheid contact heeft over de inzetbaarheid
van de voertuigen. Dagelijks merk ik een groot gebrek aan kennis van keuringscertificaten die aanwezig
behoren te zijn bij voertuigen, laat staan dat deze met DIR in SAP worden bijgevoegd. Wij, oudere collega’s,
kunnen terugkijken op onze lessen bedrijfsvoering en documentatie, die in de huidige lesomgeving niet meer
gegeven worden. Deze kennis moet overgedragen worden door Hand Over Take Over (HOTO). Vaak is de
voorganger al enkele maanden overgeplaatst als de vervanger begint en vindt er geen HOTO plaats. Ge
miste kansen! Met het versterken van de Landmacht denk ik dat hier een reparatieslag uitgevoerd kan en
moet worden. Ook om het langer dienende personeel goed beslagen op de werkvloer te laten komen. Helaas
was ik tijdens het moment van de laatste ALV geveld door corona, opgelopen in een internationaal gezel
schap. Mijn gezond verstand zei mij niet aan te sluiten bij de ALV waarbij ik mogelijk mensen had kunnen
besmetten, dit risico vond ik te groot.
 
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen toe en een geweldig 2023, in goede gezondheid!
Hartelijke groet,
aooi John Spithoven
Uw Voorzitter
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                 Redacteur Peter Lasoe

Beste mensen,
 
Als u deze Bandelier zit te lezen, zijn we alweer in december aangeland
en is het jaar weer bijna om. Een jaar om niet snel te vergeten. Wat
hebben we toch allemaal over ons heen gekregen dit jaar. Aan het
begin zaten we nog steeds met Corona-virus, dat hardnekkig aanwezig
bleef. En in februari begon dan die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne.
Daarnaast gingen nog diverse zaken niet echt goed en dan met name
op het Haagse pluche. Maar daar ga ik niet verder op in, dan wordt het
een triest verhaal. Gelukkig ging het met het virus de goede kant op en
hebben we daar op dit moment, mede door de vaccinaties en de im
muniteit bij veel mensen, niet zo veel last meer van. Mede daardoor
hebben we gelukkig weer enkele evenementen kunnen houden. Daar
was op de eerste plaats de excursie naar het DAF-Museum in september
en later, in oktober, onze geweldige reünie op “de Knobbel” in Olde
broek. Gelukkig konden wij elkaar weer ontmoeten en gezellige gesprek
ken met elkaar houden. Ook dit jaar hadden we weer een groot aantal
jubilarissen. Een deel van deze jubilarissen was aanwezig op de Reünie/
ALV en mocht een mooie oorkonde in ontvangst nemen.

Ook was er weer een Regimentsdiner, zowel voor de officieren als voor de onderofficieren. Na jarenlang deze
happening in het Leerhotel van het Klooster te Amersfoort te hebben georganiseerd, was men nu een keer
uitgeweken naar het van der Valk hotel in Leusden. Het waren twee goed verzorgde avonden, op 3 en 4
november 2022. Bovendien was het ook weer erg gezellig, mede door de muzikale bijdrage van het Trio Twips. 
 
Wat betreft onze leden en mensen van het Regiment, hadden we helaas te maken met een zeer trieste ge
beurtenis. Op 19 september 2022 is, op een veel te jonge leeftijd, onze collega Nick van de Laar overleden.
Nick was van de EODD-familie en vanwege zijn geweldige positiviteit, doorzettingsvermogen en iemand die
de grenzen opzocht, zal hij voortleven in onze gedachten. Wij wensen familie, vrienden en collega’s veel
sterkte bij dit verlies.
 
Wat betreft deze Bandelier, wil ik herhalen dat ik blij ben met mederedactielid Frans van Doremalen. Hij heeft
weer een grote bijdrage geleverd bij de samenstelling van ons blad. Bij het samenstellen van deze Bandelier,
hebben wij, Frans en ondergetekende, ons best gedaan om weer voor de nodige interessante artikelen te
zorgen. Er was weer genoeg te melden, met om te beginnen, exclusieve nieuwtjes uit ons Regiment, een
artikel over de leuke excursie naar het DAF-Museum, het verslag van de Reünie/ ALV op de knobbel, een
verhaal over de Fennek, nieuws uit de regio, de vaste rubriek ‘Vergane Glorie’ afl. 30 en natuurlijk de prijzen
puzzel. Er zijn steeds meer leden die de puzzel oplossen en insturen. Goed zo, ga hier mee door en zegt het
voortt. Ook wil ik herhalen dat wij altijd openstaan voor een leuk artikel, dat u graag in de Bandelier zou
willen plaatsen. Schroom niet, stuur het naar de redactie, altijd welkom.

Met de kerstdagen en de jaarwisseling voor de deur, willen wij u en uw familie fijne feestdagen wensen en
voor het nieuwe jaar, de allerbeste wensen, en . . . uiteraard een goede gezondheid voor iedereen.
 
Veel leesplezier met deze Bandelier, vriendelijke groeten en tot de volgende keer.
 
Peter Lasoe, uw redacteur.  
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’Gods liefde is een liefde over alle grenzen. Gods liefde kan alles in het leven aan’. Dat was het thema
van de pontificale Requiemviering voor alle militairen en burgerpersoneel van Defensie, die zaterdag
5 november werd gehouden in Best. Maar ook een verwijzing naar het evangelie Lucas &amp;, 11-17
over een weduwe die haar enige zoon verliest. En die Jezus weer tot leven wekt door te zeggen: “Jon
geling, Ik zeg je: sta op!”

Kranslegging tijdens de herdenkingsdienst in Best.

In zijn preek zei krijgsmachtbisschop Mgr. De Jong:
“De overledenen die we vandaag herdenken zijn in
derdaad opgestaan tegen kwaad en onrecht. Dat
was het ideaal waarvoor ze zelfs bereid waren hun
leven te geven. Ze hebben er hun eigen toekomst hier
op aarde mee op het spel gezet. Ze zijn opgestaan
om mensen te verdedigen: mensen in de knel, men
sen in oorlogssituaties wiens leven bedreigd wordt;
vrouwen, kinderen en mannen die blootstaan aan
gevaren, die groter zijn dan ze aankunnen; mensen
die ze niet kenden, maar voor wie ze in grote solida
riteit opgestaan en opgekomen zijn. Omdat ze hen
ter harte gingen.

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat
hij zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Joh. 15,13).
Maar Jezus zegt het aan alle strijders: Sta op. Ga er
voor. Jij maakt het verschil. Sta op, zegt Hij uitdrukke
lijk ook tegen alle nabestaanden: het leven en sterven
van je dierbare was zinvol. Zij heeft de goede strijd
gestreden. Hij heeft zijn taak volbracht. Zij hebben zich
ingezet voor een betere wereld en hebben bijgedra
gen aan het levensgeluk van velen. Dat hebben ze
met hun leven moeten bekopen. Dat geeft intens
verdriet, maar het is voor u en ons allen ook reden om
op te staan. Op te staan uit respect en dankbaarheid
voor hun leven. Op te staan uit ons verdriet, om ook
zelf door te gaan met het brengen van vrede en ge
rechtigheid. Dichtbij en ver af.”
 
Lichtceremonie
De moeders van Jeroen Severs, gesneuveld in Irak en
van Rico Bos, omgekomen in Cambodja, staken de
kaarsjes aan tijdens de lichtceremonie waarbij de
namen van overleden militairen en anderen voor wie
het gebed was gevraagd, werden voorgelezen. Bij
elke naam werd een kaarsje aangestoken. Brigade
generaal P. Hoefsloot en wapenadjudant KMAR leg
den samen de krans aan het einde van de viering.
De Bavo Cantorij uit Haarlem, die delen zong uit het
Requiem van Fauré en het koperkwintet van de fan
fare ‘Bereden Wapens’ verzorgden de muzikale om
lijsting van de Heilige Eucharistie. Na afloop van de
viering kwamen gasten en nabestaanden weer bij
elkaar in Prinsenhof voor een samenzijn. 
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Havelte
 
Vrijdag 26 augustus 2022 heeft de commando-over
dracht van 43 Herstelcompagnie plaatsgevonden.
Kolonel Chris Heukers droeg het commando over aan
de Luitenant-kolonel Rob Ceuleers. Dat deed hij tij
dens een mooie en druk bezochte ceremonie op de
Johannes Post kazerne in Havelte. Luitenant-kolonel
Rob Ceuleers is niet onbekend bij de 43 Gemechani
seerde Brigade. Hij draaide hier in het verleden
meerdere functies waaronder ook een functie bij 43
Herstelcompagnie.
Kolonel Chris Heukers gaat in september 2022 in
Utrecht aan het werk als hoofd afdeling materieel bij
DM&D.
Na de commando overdracht verliet kolonel Chris
Heukers de locatie op een innovatief elektrisch ver
voersmiddel, nadat hij een ereronde langs de opge
stelde eenheden, familie en vrienden had gemaakt.

Kol Chris Heukers draag commando 43 Hrstcie over aan Lkol Rob
Ceuleers

Rotterdam Ahoy
 
Vrijdag 9 september 2022 waren Regimentscomman
dant en -adjudant aanwezig bij de medaille-uitreiking
in Ahoy te Rotterdam. Een dertigtal TD’ers hebben
daar hun medaille of nummer ontvangen voor hun
inzet in Litouwen en overige inzet gebieden.
Zonder anderen tekort te willen doen was de opkomst
van gedecoreerden van de 13 brigade hoog te
noemen. Ook militairen van de EODD en OTCLOG
waren aanwezig om hun welverdiende medaille in
ontvangst te mogen nemen. Pelotonscommandant
132-Herstelpeloton, C en CA 13-Herstelcompagnie
waren natuurlijk ook aanwezig. TOP!
Natuurlijk is er een toost uitgebracht op het Regiment
door RC en RA, het smeerolie moment.
Mannen, gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet!
Thuisfront, bedankt voor jullie steun.  Jullie zijn dege
nen die een inzet echt voelen. Op het Regiment. Een proost op het Regiment

Utrecht
 
Het Regiment Technische Troepen is zaterdag 24
september 2022 voor de beëdiging van 39 militairen
teruggekeerd naar de bakermat. Op het gedeelte
van de oude Kromhoutkazerne, nu de campus van
University College Utrecht, mocht worden aangetre
den op de heilige steentjes. Het was exact de plaats,
waar toenmalig Koningin Beatrix in 1994 aan het re
giment het vaandel heeft uitgereikt. Een mooie en
waardige ceremonie om 39 militairen formeel op te
nemen op een historische locatie. Vaak wordt gespro
ken over het doorgeven van het heilig vuur, regiments
commandant lkol Dion Dols heeft hier voorbeeldig
invulling aan gegeven!
De ceremonie werd bijgewoond door familie, colle
ga's en diverse autoriteiten.

De te beëdigen militairen staan aangetreden op een historische
locatie
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Roermond
 
Zaterdag 3 september 2022 zijn Regimentscomman
dant en - adjudant aanwezig geweest bij de herden
king bij het Nationaal Indië-monument te Roermond.
Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst worden de Neder
landse militairen herdacht, die in de periode
1945-1962, omkwamen tijdens de strijd in het voorma
lig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Ook wordt er
stil gestaan bij alle andere Nederlandse militairen die
zijn omgekomen tijdens de latere internationale mis
sies. Dit gebeurt bij het Monument voor Vredesope
raties.

Regimentscommandant Lkol Dion Dols en regimentsadjudant Jos
Palmen aanwezig bij herdenking te Roermond

Interim secretaris Paul Mentink overhandigd Mw. Tjitske
Scheeringa-Folkerts een bijzondere  Oorkonde nr.4.

Schaarsbergen
 
De laatste plichtpleging als interim secretaris. Op 27
oktober 2022 heeft aoo b.d. Paul Mentink de bijzon
dere Oorkonde nr.4 uitgereikt aan mw. Tjitske
Scheeringa-Folkerts, wegens het feit dat zij voor een
lange periode de Vereniging van importante data
heeft voorzien in het kader van het “wel en wee” in
onze Bandelier. 
 
De uitreiking had eigenlijk moeten plaatsvinden tij
dens de Algemene Ledenvergadering op 14 oktober
jongstleden, maar door omstandigheden heeft dat
op deze dag plaatsgevonden.

De vitrine van de VOORTT bij de HCRTT.

Met enige trots maakt de VOORTT bekend dat zij sinds
kort een eigen vitrine hebben bij de Historische Col
lectie Regiment Technische Troepen. Deze is tot stand
gekomen door toedoen van onze (oud) secretaris,
Paul Mentink, tevens medewerker van de HCRTT. In
de vitrine bevinden zich  een aantal verenigingsken
merken.

Het weer was mooi. Er was een grote opkomst. Mooie
indringende woorden van verschillende sprekers
waaronder dhr. Jo Kneepkens, voorzitter van de
stichting, Minister President M. Rutten en de dhr. H.
van Bergen, de stadsdichter, die de declamatie uit
sprak.RC en RA hadden de eer om namens de Regi
menten en Korpsen van de Koninklijke Landmacht
een krans te leggen bij het Nationaal Indië-monu
ment. Ook de RC en de RA van het RB&T legden een
krans bij het Monument voor Vredesoperaties. Het
was een mooie maar indrukwekkende herdenking
waarbij de toespraken indruk maakten.
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Eindelijk! Ja, dat kunnen we wel zeggen, eindelijk! Het werd wel weer eens tijd. Vele jaren, door allerlei
omstandigheden was er geen excursie meer georganiseerd. Maar dan, op 6 oktober jl. was het dan
weer zover. Ons bestuurslid Ab de Jong was erin geslaagd om een excursie op poten te zetten.

Na eerst de interesse bij de leden gepeild te hebben,
waarbij iets meer dan 30 leden te kennen gaven dat
ze er wel serieus interesse in hadden, werden de uit
nodigingen gestuurd. Maar . . . het werd nog wel even
spannend, het was een activiteit in het zuiden des
lands. En dan is het altijd even afwachten of er ook
voldoende animo is bij de mensen van boven de
wateren. Tenslotte is dat voor deze leden een behoor
lijk reisje, en dan met deze benzineprijzen, dat kon wel
eens tegen gaan vallen.

Uiteindelijk waren er op de dag van de waarheid toch
nog 20 leden aanwezig die naar Eindhoven waren
afgereisd. Want daar ging het plaatsvinden, we gin
gen naar het DAF-Museum in de lichtstad. Maar . . .
dat nam niet een hele dag in beslag, er moest nog
iets bijkomen. Afgesproken werd dat we verzamelden
bij de Echo’s in Oirschot, tegenover de Legerplaats
aldaar.
 
Wat even tegenviel was het feit dat het weer erg druk
was op de Nederlandse wegen, er was bij sommigen
sprake van vertraging door de files op die dag. Maar
uiteindelijk waren we redelijk op tijd bij het museum,
waar we ontvangen werden met koffie en thee. Vlaai
was er niet bij, ja, dan hadden we iets in ons Limburg
moeten organiseren. Maar, wie weet komt dat ook
nog een keer.

Het is begonnen met de personenauto van DAF met de Variomatic
aandrijving.

De eerste werkplaats van de broers van Doorne, de oude smidse.

Nadat we de koffie op hadden gingen we carpoolend
naar Eindhoven. Ook daar weer, eerst koffie. Ja, want
zonder koffie kunnen wij niet functioneren, dat is be
kend. We werden dan verdeeld in twee groepen en
gingen op pad door het museum. De kleine Dafjes
waren niet te tellen en ze waren in alle kleuren van de
regenboog.
 
Uiteraard werd het systeem van de “automaatjes” ook
even uitgelegd, dat men met een goed Nederlands
woord, ‘variomatic’ noemde. We kwamen zo ook te
recht in de aloude werkplaats waar de tijd heeft stil
gestaan, het had veel weg van een oude smidse. Hier
werden heel vroeger auto-onderdelen nog met de
hand en de nodige gereedschappen gemaakt.

Inkijk in de versnellingsbak van de automatische auto's.
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Overzicht van "onze" DAF's bij de KL, v.l.n.r. de DAF YA 314 4-tonner, de DAF YP408 en de DAF YA 328.

Deelnemers luisteren aandachtig naar de uitleg.

Ook deden diverse DAF-trucks mee aan meerdere rally's.

Enkele afdelingen die werden bezocht, waren o.a.
 
De personenauto’s
De geschiedenis van de DAF personenauto voert
langs een keur van historische auto’s met volop
aandacht voor de revolutionaire traploze aandrijving
van DAF, de Variomatic. De collectie personenauto’s
wordt aangevuld met enkele zeldzame prototypes.
 
De smidse
De rondgang begint op de plaats waar Hub en Wim
van Doorne hun eerste werkplaats ter beschikking
kregen. De werkplaats (De Smidse) laat zien hoe
kleinschalig de gebroeders Van Doorne zijn begon
nen en welke gereedschappen ze toen gebruikten.
 
Paccar Wing
Sinds 1996 is DAF Trucks eigendom van de Amerikaan
se vrachtwagenproducent PACCAR. In deze hal
wordt aandacht gegeven aan Dafproducten vanaf
1990 tot heden. Naast aandacht aan de Daf produc
ten wordt hier ook aandacht aan transport, de
chauffeur en de huidige techniek geschonken.

Componentengalerij
Opengewerkte modellen op de componentengalerij
tonen de vele mogelijkheden van de traploze aan
drijving.
 
Rally en Race
Dat DAF ook goed presteerde in de race- en rallysport
blijkt uit de vele unieke auto’s, van de DAF 55 waar
mee twee keer de London-Sydney rally werd gereden
tot de Formule 3 raceauto’s en de Huron sportscar.
De unieke Williams Formule 1 raceauto, is uitgevoerd
met de Continue Variabele Transmissie (CVT).

Na deze rondleiding ging het gezelschap weer terug
naar Oirschot. Daar, bij de Echos Home Oirschot werd
genoten van een lunch en was er nog tijd om wat na
te praten. Na al die jaren zonder, was dit een erg
geslaagde dag. De volgende is in de planning.
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Ons geduld werd deze keer beloond. Nadat we elkaar twee jaar niet konden ontmoeten door het be
ruchte corona-virus, brak dit jaar voor ons allen weer eens de zon door. Eindelijk en gelukkig dat we
elkaar weer mochten ontmoeten en konden spreken. Het was weer als vanouds. Op 14 oktober van dit
jaar hebben we weer een reunie/ Algemene Ledenvergadering kunnen houden. 

Het werd op het laatste moment toch wel weer even
spannend. De positieve testen begonnen weer op te
lopen. Gelukkig zijn veel mensen gevaccineerd en
zijn we ook een beetje immuun geworden. Dus, geen
paniek.
 
De opkomst was goed. Er was een behoorlijk aantal
leden die wel weer eens wilden genieten, want dat
was het wel, na zo’n lange tijd, genieten dat ze elkaar
weer zagen. En ook de dames waren er weer bij. Van
horen zeggen, zijn wij een van de weinige verenigin
gen die de dames erbij betrekken. Nou, dat willen we
graag zo houden, en de dames ook. 

Onze leden hadden de weg naar de reünie/ALV weer gevonden.

Direct na binnenkomst een bakkie, maar dat is logisch.

Na binnenkomst en een hartelijke begroeting stond
er een lekker kopje koffie klaar, of thee, met een
kleine lekkernij. Dat begon dus al goed. Tegen een
uur of 11, toen zo’n beetje iedereen er was, werd er
even stilte gevraagd door onze secretaris. Onze
voorzitter, John Spithoven was afwezig vanwege een
positieve corona-test. Dus nam Paul Mentink het
woord en heette hij iedereen van harte welkom. Er
volgde een aantal huishoudelijke mededelingen,
waarna aandacht werd gevraagd voor onze bijzon
dere leden, n.l. de echtgenotes van enkele leden die
ons zijn ontvallen. Dat is telkens een beetje emotione
le gebeurtenis, maar wij als vereniging vinden het

belangrijk en bijzonder dat deze dames lid zijn geble
ven en elk jaar naar deze bijeenkomst komen. Ande
re jaren schonken wij de dames een grote bos bloe
men, dit jaar hadden we gekozen voor een bloemen
bon, waarmee ze zelf een bos bloemen kunnen
kopen. Hierna waren onze jubilarissen aan de beurt.
Dit jaar hadden we een groot aantal jubilarissen, al
leen jammer dat er maar een tiental aanwezig waren.
Maar, daarom niet getreurd, de aanwezige jubilaris
sen werden om beurten naar voren geroepen en
ontvingen een oorkonde. 

Zoals altijd, gezelligheid kent geen tijd.
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Hierna werd er een toost uitgebracht op “onze da
mes”, die in het zonnetje waren gezet, op de aanwe
zige jubilarissen die de oorkonde hadden ontvangen
en uiteraard op “onze vereniging”, met de wens dat
we nog lang deze gezellige bijeenkomsten mogen
meemaken.
En, zoals dat gaat als het gezellig is, de tijd vliegt en
de lunch was alweer gereed om tot ons te nemen.
Zoals eerder, een prima lunch met een soepje, diver
se lekkere broodjes en een kroketje erbij.
 
Daarna, zo tegen kwart na enen, werd het tijd om te
gaan vergaderen en gingen de dames aan de slag
met een leuke workshop, waarin hun creatieve
vaardigheden werden getest.

Plaats nemen in de filmzaal om te vergaderen.

De vergadering moest door de afwezigheid van de
voorzitter door de interim secretaris en de penning
meester tot een goed einde worden gebracht. Na
tuurlijk is dat gelukt. Het meest interessante, de finan
ciële verslagen van maar liefst drie (!) voorgaande
jaren werden door de penningmeester feilloos tot een
goed einde gebracht. Eindelijk had interim secretaris
Paul Mentink een opvolger voor zijn functie gevon
den. De aoo Peter Vogels werd gekozen tot nieuw
bestuurslid en werd zo de nieuwe secretaris. Daarna
werd er afscheid genomen van bestuurslid René Jelijs.

Afscheid van René Jelijs als bestuurslid.

Na de vergadering weer even bijpraten.

Zo kwam er ook weer een einde aan de vergadering
en gingen we terug naar onze gezellige locatie waar
we weer lekker bij konden kletsen, onder het genot
van een lekker drankje. Tegen half vijf verschenen
enkele speciale genodigden waaronder de Regi
mentscommandant en zijn adjudant. Na een toe
spraak van de C, lkol Dion Dols werd er natuurlijk een
toost uitgebracht op het Regiment.

Enkele genodigden waren inmiddels gearriveerd.

Niet lang daarna was de tijd aangebroken om te
gaan genieten van de voortreffelijke Indische maal
tijd. Hierna nog een kopje koffie en dan op weg naar
huis. Samenvattend mogen we vaststellen dat het na
twee jaar “pauze”, weer een geslaagde dag is ge
weest.
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Op donderdag, op 3 november 2022 en vrijdag de
4de nov, heeft ons Regiment het jaarlijkse Regiments
diner gehouden. DIt jaar hebben we het diner gehou
den bij “Van der Valk hotel” in Leusden. De opkomst
was hoog ondanks de oefeningen, SOB/SOMS en
inzet van onze mensen in de diverse missiegebieden
en dat belooft veel goeds voor de toekomst.

Voor het diner geopend werd hebben wij onze colle
ga’s die ons afgelopen jaar ontvallen zijn herdacht
middels het Signaal Taptoe en één minuut stilte in
acht te nemen.
 
Het diner werd formeel geopend door de toost met
onze Smeerolie.
De muzikale omlijsting was in handen van Trio Twips
die de sfeer perfect aanvoelde! 
 
Wij kijken terug op twee geweldige avonden met een
diner van hoge kwaliteit en een super gezellig samen
zijn.
We hopen volgend jaar nog meer Regimentsgenoten
te mogen verwelkomen.
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Het afscheid van aoo Hans de Goede, met collega's en Buddy's.

Adjudant Ron Mans ontvangt zijn gouden medaille.

Apeldoorn
 
Op 23 november 2022 hebben wij formeel afscheid
genomen van onze collega adjudant Hans de
Goede. De Regimentscommandant en de Regi
mentsadjudant mochten hierbij aanwezig zijn. Hans
gaat op 31 december a.s. met FLO. Het was een mooi
samenzijn met vele collega’s, vrienden en familie.
Hans, bedankt wat je voor de Koninklijke Landmacht
en in het bijzonder voor ons Regiment Technische
Troepen betekend hebt. Heel veel succes in je nieuwe
job/hobby en ga met grote teugen genieten van “de
tweede helft”. Proost, Op het Regiment TT

Oirschot
 
Op 23 november 2022 heeft de adjudant Ron Mans
zijn 36-jarig jubileum gevierd in de Bahcobar van 13
Herstelcompagnie te Oirschot. Ron is werkzaam bin
nen Matlogco. Bgen Bours heeft na het laten voorle
zen van de akte de gouden medaille bij Ron opge
speld. Daarna is de generaal kort ingegaan op de
loopbaan van Ron. Met name in de KKW-wereld is Ron
heer en meester en dat komt onze organisatie zeer
ten goede.
 
Het was een mooie receptie met fijne (oud) collega’s.
De VOORTT werd vertegenwoordigd door de voorzitter
en de nieuwe secretaris, Peter Vogels. Ron, nogmaals
gefeliciteerd en tot gauw.
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Serie-onderhoud pantserwielvoertuigen start binnenkort
 
De uitvoering van de Midlife Update (MLU) voor het pantserwielvoertuig Fennek komt dichterbij. Onlangs
werd de ontwerpfase van de laatste van de negen varianten afgerond, waarmee de weg vrij is om de
prototypes te vervaardigen.

De Defensienota leidt tot ophoging van het budget voor deze MLU. Met het extra geld wordt hoogwaardige
apparatuur gekocht voor voertuigen die hiervoor initieel niet in aanmerking kwamen. Zo krijgen onder meer
de Fenneks Long Range Anti-Tank ook de beschikking over het Driver Night Vision System. Dat stelt de
chauffeur in staat bij slecht zicht en nacht beter te kunnen zien. Hiervoor krijgt hij op een scherm een beeld
van de rijrichting geprojecteerd. Ook wordt het mobiel camouflagesysteem Barracuda voor meer Fenneks
verworven. Dit systeem bestaat uit dekens die je op de carrosserie legt. Hierdoor ontstaat een minder goed
detecteerbare infraroodsignatuur.

Mast
 
Projectleider kolonel Eric Molenaar vertelt dat bij de
MLU de nadruk ligt op de zogenoemde mastdragen
de voertuigen. Deze zijn bij de verkennings- en vuur
steuneenheden in dienst en worden het meest ingrij
pend gemodificeerd. Typisch voor deze variant is de
uitschuifbare mast, waarmee je vanuit een dekking
vijandelijke verkenningen kunt doen. Bovenop de
mast komt een nieuwe camerakop van het type
BAAIINL. Dit apparaat is state of the art, heeft een
betere beeldkwaliteit en gekoppeld aan een modem
kun je er beelden vanuit het voertuig voor analyse
wereldwijd mee verzenden. “Die mogelijkheid is er
met de huidige, 20 jaar oude apparatuur niet.”

Projectleider kolonel Eric Molenaar bekijkt bedrading die bij het
overgrote deel van alle MLU-Fenneks wordt vervangen.

Samenvoeging
 
Zoals de kaarten zijn geschud, krijgen 245 MLU-Fen
neks het Driver Night Vision System, komen er 279
aangepaste affuiten met rookbuslanceersysteem en
worden 235 affuiten voorzien van de LAZ400 warmte
beeldcamera.
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Met dit systeem wordt de afstand waarop accuraat
met het boordwapen .50 geschoten kan worden,
verdubbeld. Door de rookbushouders op het affuit te
plaatsen, kun je vanuit stilstand rondom het voertuig
een rookscherm leggen. Eveneens nieuw is de inte
gratie van nieuwe C4I apparatuur (Command,
Control, Computers, Communications en Intelligen
ce), die mede in combinatie met de waarnemings
kop BAAIINL wordt gebruikt. Voorzien is onder meer in
nieuwe intercoms en nieuwe antenneposities om alle
nieuwe C4I-midelen te integreren. Ook de energie
voorziening wordt aangepast. Er komen drie dyna
mo’s, een 230 Volt convertor en USB-oplaadpunten.
“In de MLU is ook de belading met alle mountings
aangepakt.”
 
Spil
 
Door het grootonderhoud tegelijk met de geplande
modificaties en de C4I-integratie uit te voeren, hoeven
de voertuigen slechts één keer bij de eenheid te
worden weggehaald. Het samenvoegen van deze
deelprojecten is efficiënter, kost minder en er is ook
tijdwinst. “De goede samenwerking tussen de Directie
Plannen, het Materieel Logistiek Commando CLAS en
de Defensie Materieel Organisatie vormde de spil in
het synchroon uitvoeren van alle deelprojecten en
contracten.”

Een aanzienlijk deel van het groot-onderhoud wordt uitgevoerd bij
Matlogco Tech in Leusden.

Serieproductie in Nederland
 
Volgens Molenaar gebeurt 90 procent van de serie
productie bij de firma Van Halteren Landsystems in
Bunschoten, nadat de voertuigen eerst bij Matlogco/
Tech in Leusden zijn geweest. De 34 Fenneks die een
extra pantserpakket onder het voertuig krijgen, gaan
hiervoor naar Kassel (D).
 
Firma Kraus Maffei Wegmann is verantwoordelijk voor
de algehele coördinatie. De eerste Fenneks in de
mortierversie rollen momenteel al van de band. Dit
type heeft naast onderhoud en een nieuwe verflaag
weinig modificaties nodig. Andere, meer complexere
versies volgen daarna.

Zoals het er nu voor staat, loopt het project volgens
Molenaar op schema. “Er zit wat spanning in de markt
voor wat betreft problemen met chips. Maar voorals
nog blijft de deadline voor de serieleveringen gewoon
overeind.”
 
Zodra de prototypes door de fabrikant zijn geverifi
eerd en door de gebruiker gevalideerd, begint de
serieproductie. Naar verluidt zal de instandhouding
en opwaardering van in totaal 325 voertuigen tot en
met 2028 duren. De Fennek blijft dan tot 2034 in ge
bruik.
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De gevechtskracht van de landmacht wordt versterkt met zowel tien pantserhouwitsers, raketartillerie
als mobiele luchtverdediging. Met die artillerie kunnen eenheden het gevecht over grotere afstand
beter voeren dan nu, en met die luchtverdediging zijn eenheden beter van dichtbij beschermd. 
 
Met deze investeringen beschikken zowel 43 Gemechaniseerde Brigade als 13 Lichte Brigade straks elk
over een afdeling artillerie met raketsystemen, pantserhouwitsers met de nodige sensoren en ook
nog over een luchtverdedigingsbatterij.

Grote afstand 
 
Op dit moment beschikt de landmacht over de
Pantserhouwitser 2000NL, met een bereik van circa
vijftig kilometer. Met de nieuwe raketartillerie - waar
van op dit moment nog onbekend is welk systeem
Defensie kiest - is dat minimaal zeventig kilometer. Zo
kunnen eenheden over grote afstand vijandelijke
luchtverdedigings- en vuursteunsystemen uitschake
len. Met GPS-geleide raketten zijn ook hoofdkwartie
ren, logistieke knooppunten en voorraden van een
opponent aan te vallen.
 
Defensie beschikt sinds 2004 niet meer over raketartil
lerie, maar de oorlog in Oekraïne onderstreept wel de
noodzaak ervan. De aanschaf omvat grondgebon
den raketlanceersystemen inclusief dragende voer
tuigen, wapensysteem-gebonden IT, simulatiesyste
men en raketten voor inzet, opleiden en trainen.

"Onze" Pantserhouwitser 2000NL, deze heeft een bereik van circa
50 km.
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Defensie vervangt ook de short range-luchtverdedi
gingssystemen, die het einde van hun operationele
levensduur hebben bereikt en tevens slechts een
bereik van enkele kilometers hebben. Met de nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van luchtdreiging, is
dat te kort. Bij het nieuwe mobiele luchtverdediging
ssysteem Short Range Air Defence (SHORAD) is dat
beduidend meer. Het biedt bescherming tegen vijan
delijke helikopters, vliegtuigen, drones en kruisraket
ten. 
 
Een SHORAD-wapenplatform bestaat uit vier hoofd
componenten: een dragend voertuig, de raketten,
de radar en informatietechnologie voor de com
mand and control. Het platform is zelfstandig in te
zetten of in groter verband met meerdere SHORAD-
systemen en samen met luchtverdedigingssystemen
voor de middellange afstand.

Het SHORAD-wapenplatform, dragend voertuig met raketten.

Extra pantserhouwitsers 
 
Zoals in de Defensienota aangekondigd, haalt de
krijgsmacht tien pantserhouwitsers uit de opslag. Dan
zijn ze allemaal in gebruik. Daarmee beschikt de or
ganisatie over 46 stuks van dit zware geschut en
hebben we in 2024 vier in plaats van drie pantserhou
witser-batterijen.
 
Om over betere en snellere doelinformatie te beschik
ken schaft Defensie ook extra sensoren aan. Daar
naast versterkt Defensie navenant de bijbehorende
ondersteunende logistieke, geneeskundige en her
stelcapaciteiten. Het gaat dan om Multi Missie Radars
en onbemande vliegtuigen.
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CV90-infanteriegevechtsvoertuig
 
Combat Vehicle 90 (CV90) is het infanteriegevechtsvoertuig van de landmacht. De CV90 kan infanteristen
van en naar het front brengen en zelf actief deelnemen aan het gevecht. Het voertuig beschikt hiervoor over
een 35 mm-snelvuurkanon en zware bepantsering. Het kan 7 volledig bepakte militairen meenemen.

Midlife update
 
De CV90 wordt ingrijpend gemoderniseerd. Zo blijft het voertuig tot het einde van zijn levensduur in 2039
operationeel relevant en te onderhouden. Defensie tekende begin 2021 een contract met fabrikant BAE
Systems Hägglunds voor een zogenoemde midlife upgrade (MLU) van 128 voertuigen.
De veiligheidssituatie is de afgelopen jaren veranderd en potentiële vijanden zijn aanzienlijk sterker geworden.
De upgrade kost ruim € 660 miljoen en vergroot de capaciteiten van het pantserinfanterievoertuig fors. Het
biedt de bemanning betere bescherming, vuurkracht en ergonomie. Hierdoor neemt de gevechtsefficiëntie
toe.

Actief beschermingssysteem
 
90 exemplaren krijgen een actief beschermingssys
teem. Dat detecteert en verstoort inkomende projec
tielen, zoals moderne types rocket propelled grena
des (RPG’s), inclusief tandem heat projectielen. Ook
krijgt de CV90 het ATGM-systeem (anti-tank guided
missile) voor Spike-raketten. Voor de commandant
en schutter komen er nieuwe waarnemingsmiddelen
en voor de chauffeur warmtebeeld.
 
De CV90 wordt voorzien van een toekomstbestendige
IT-infrastructuur en een geïntegreerd battlefield ma
nagement systeem met betere detectie –en identifi
catiemogelijkheden. Om het hogere gewicht door de
nieuwe systemen te compenseren, krijgen de 128
CV90’s voorafgaand aan de MLU lichtere rubber
band tracks.
 
Verder worden de bijbehorende simulatoren geüp
datet en er worden maatregelen genomen om het
onderhoud structureel op norm te brengen. Na de
ondertekening is begonnen met de productie van 4
testvoertuigen. De 1e serieproductie-voertuigen wor
den in 2024 geleverd, de laatsten in 2026.

Daarnaast heeft Nederland nog CV90's als logistieke
reserve en als lesvoertuig.

CV90 in actie
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Bewapening
 
De CV9035NL heeft een Bushmaster III 35mm-snel
vuurkanon, een MAG 7,62 mm-mitrailleur en lanceer
inrichtingen voor rook- en scherfgranaten. Met een
paar kleine aanpassingen kan ook 50 mm-munitie
worden verschoten. Het kanon kan tot 37° omhoog
richten en 8° omlaag en kan dus ook vuren op (anti
tank)helikopters. Hiervoor is speciale airburst-munitie
beschikbaar die vlak voor het doel in 152 wolfraam
kogeltjes uiteen spat. Deze munitie is ook effectief
tegen gronddoelen en is op verzoek van het Neder
landse leger speciaal voor deze inzet aangepast. Zo
worden vijandelijke zware tanks, waarvan het pantser
niet te doorboren is, uitgeschakeld door hun richtap
paratuur te verwoesten.
 
Het andere hoofdmunitietype is pantserdoorborend.
Ook de oude 35 mm-granaten van het Cheetah ge
mechaniseerde luchtdoelgeschut zijn bruikbaar.
Nederland heeft hier nog grote voorraden van. Het
effectieve bereik van het kanon is 2 kilometer.
Het 7.62 mm FN MAG-machinegeweer is coaxiaal,
wat betekent dat het met het kanon meebeweegt.
Het kan net als het kanon onder een hoek van 10°
omlaag schieten, maar kan tot 50° omhoog worden
gericht. Deze hoek is speciaal verhoogd voor stads
gevechten. Het wapen bevindt zich aan de linkerkant
van de toren, met een munitievoorraad van 460 pa
tronen.

Sterke eigenschappen
 
Met de CV9035NL vergroot de landmacht:

•   de vuurkracht;
•   de bescherming;
•   de mobiliteit;
•   de commandovoeringscapaciteit (mogelijkhe

den en efficiëntie om eenheden aan te sturen
en besluiten sluiten);

•   het voortzettingsvermogen (het vermogen om
troepen tijdens een gevechtsperiode op de
been te houden).                  

Een CV90 in een verdedigende opstelling

Commando- of infanterievoertuig
 
Het commandovoertuig biedt ruimte aan 4 stafleden,
die operaties aansturen. De infanterie-uitvoering
heeft ruimt voor 7 bewapende infanteristen die het
grondgevecht leveren.
 
Het voertuig is uitgerust met moderne, digitale infor
matiesystemen en een elektronisch regel- en bestu
ringssysteem. De commandant beschikt over een
eigen vizier in zijn draaibare commandokoepel. Ge
vonden doelen kan hij doorplaatsen op het display 
van de schutter, zodat hij zelf nieuwe doelwitten kan
zoeken. Het vuurleidingsysteem kan het doel automa
tisch blijven volgen.
 
Zowel de commandant als de schutter hebben een
gestabiliseerd nachtzichtvizier met infraroodverster
ker. De bestuurder heeft op zijn elektronische dash
board een helderheidsversterker. Verder heeft de
CV90 een camera op de loop en een achteruitrijca
mera. Alle beelden zijn uitwisselbaar tussen de com
mandant, de schutter, de chauffeur en zelfs de
groepscommandant. Het voertuig heeft een systeem
dat waarschuwt als een doellaser het voertuig aan
straalt.
 
Bepantsering
 
De basisconstructie is van gelaagd pantserstaal van
hoge hardheid. De binnenkant is bekleed met kevlar
om de effecten van een inslaande granaat (scherven
en gesmolten metaal) zoveel mogelijk te minimalise
ren. Bij het pantser wordt zoveel mogelijk gewerkt met
opbouw pantserpakketten (add on armour). Door
deze techniek blijft het basisgewicht zo laag mogelijk.
100 zwaar gepantserde CV90’s zijn van ruim 6 ton
extra bepantsering ontdaan. Dit bespaart kosten in
vredestijd.

Een CV90 in actie tijdens een oefening in Frankrijk

Een gemoufleerde CV90 in de sneeuw
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Sergeant-1 Patrick Oudt, hersteller Remotely Piloted Autonomous Systems
 

Iedereen heeft zijn eigen uitrusting. Enig idee wat collega’s met zich meezeulen? Welke ‘gereedschap
pen’ voor hen onmisbaar zijn? Maandelijks vertelt een landmachter over de essentiële benodigdheden
waarmee hij zijn opdrachten uitvoert. Ditmaal sergeant-1 Patrick Oudt, hersteller Remotely Piloted
Autonomous Systems.
 
107 Aerial Systems Battery van het Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance
Commando (JISTARC) vliegt al enkele jaren met de X-300 Integrator, de opvolger van de welbekende Sca
nEagle die zijn sporen verdiende in onder meer Mali. Om dit peperdure onbemande vliegtuig up & running 
te houden zijn gekwalificeerde onderhoudsmonteurs nodig. In deze editie laten we je zien wat deze ‘herstel
lers Remotely Piloted Autonomous Systems’ allemaal tot hun beschikking hebben.

107 ASBT, JISTARC, Operationeel Ondersteunings
commando Land
 
“Dat ik hier in ’t Harde landde, was puur toeval. Mijn
functie bij 43 Gemechaniseerde Brigade zat er nog
niet op, maar mijn opvolger was al wel binnen. Een
bekende van me werkte op de Tonnet en nodigde
me uit eens langs te komen. En nu zijn we alweer drie
jaar verder. Onze club is slecht bekend is binnen het
‘herstelwereldje’, omdat we niet zijn aangesloten bij
een herstelcompagnie. Gelukkig zijn we nu wel een
samenwerking gestart met 43 Herstelcie. Die hebben
hier in ’t Harde ook twee pelotons zitten dus die ver
binding was snel gemaakt.

In mijn vorige functie sleutelde ik vooral aan verbin
dingsmiddelen zoals de FM9000 en Battle Manage
ment Systems. De overstap hier naar toe was enorm.

In Wezep was ik louter bezig met verbindingen of
elektrotechniek maar hier duik ik ook vaak in de
techniek van de motor, de avionica, hydrauliek,
pneumatiek. Qua mentaliteit is er ook een groot ver
schil. Werkelijk alles is hier gecertificeerd. Je kunt ook
niet zomaar even de werkplaats inlopen. Eten op de
werkvloer is verboden. In Havelte was het houtje-
touwtje; je probeerde gewoon iets en als het werkte
was dat prima. Als je dat hier doet, gaat nog dezelfde
dag je hoofd op het hakblok.

X-300 Integrator onbemand verkenningssysteem
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Het meest uitdagend? Het denkniveau in combinatie
met de wetgeving – wat mag ik wel, wat mag ik niet? –
en de verschillende expertises die je moet beheersen.
Als je bij een reguliere eenheid met je vier-tonner een
rare storing hebt, gaat ‘ie naar Utrecht of Soesterberg.
Wij zitten bij zoiets dan al bijna meteen bij Boeing in
Amerika. Het is ook niet voor niets dat wij zelf onder
houdsinstructies mogen maken. Dat brengt een grote
verantwoordelijkheid met zich mee, want je stuurt wél
een vliegtuig de lucht in. Is dat niet goed gerepareerd,
valt hij ergens naar beneden. Maar ach, daar maak
ik me niet te druk om want dan durf ik nergens meer
aan te zitten. Alleen zo’n vleugel kost al twintig rug
gen...”

Integrator op trailer

Waar de ScanEagle nog door 1 persoon naar het lanceerplatform
kon worden getild, is dat met de Integrator geen optie meer

X-300 Integrator onbemand verkenningssysteem
 
De X-300 Integrator is een onbemand verkennings
systeem (unmanned aerial system, UAS). Het bijbeho
rende vliegtuigje is herkenbaar aan zijn dubbele
staart (twinboom). De Integrator vervangt bij Defen
sie de ScanEagle.
De Integrator is groter dan zijn voorganger en vliegt
langer, hoger en verder. De lanceerinstallatie is ver
gelijkbaar en ook het opvangen gebeurt op dezelfde
manier. Alleen vanwege de grootte van de Integra
tor is de opvanginstallatie groter.
Het takenpakket van de Integrator is hetzelfde: inlich
tingen verzamelen door het maken van foto- en film
opnamen. De ScanEagle was op na jarenlange inzet.
Hij maakte duizenden vlieguren boven Mali en voor
de kust van Somalië. Daarnaast werden politie en
justitie ondersteund in Nederland.

Langer te maken
 
Het systeem van fabrikant Boeing-Insitu bestaat uit 2
toestellen, een grondstation, een exploitatiesysteem,
een lanceerder en een opvanginstallatie. Nederland
heeft 3 systemen en 3 simulatoren aangeschaft. Het
systeem is in gebruik bij 107 Aerial Systems Battery van
het Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition
Command (JISTARC).
De Integrator heeft standaard een gecombineerde
elektro-optische en infraroodcamera aan boord. 

Daarnaast is er nog ruimte om extra of op termijn
modernere sensoren mee te nemen. De X-300 is
modulair opgebouwd en kan zo langer worden ge
maakt, zonder dat dit ten koste gaat van de stabiliteit.
 
Operationele inzet
 
De Integrator kan zowel op het land, als vanaf sche
pen worden ingezet. De eerste operationele inzet
gebeurde in het Caribisch gebied in 2020. Defensie
ondersteunde de lokale autoriteiten daar bij het be
strijden van de coronacrisis. Zr.Ms. Karel Doorman
zette een 19-koppig JISTARC-detachement af op
Aruba. Daar bewaakten ze met de Integrator de
grenzen. Dit met name om te voorkomen dat vreem
delingen het eiland aandoen en zo het coronavirus
verder verspreiden.

Technische gegevens van de Integrator.
Tekeningen van verschillende aanzichten van het onbemande
Integrator-toestel, de op een trailer gemonteerde launcher en de
sky hook. Dit laatste is het recovery system dat onafhankelijk is van
netten of een landingsbaan, maar werkt met een draad.
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Nederland bouwt geen tanks, jachtvliegtuigen, munitie of raketten, maar onderschat de Nederlandse
defensie-industrie niet. Het taboe op investeren in defensie is eraf. Het kabinet trekt er fors meer geld
voor uit, zal komende week blijken tijdens het begrotingsdebat en donderdag is er een besloten wa
penbeurs in Ahoy, ’groter dan ooit’. 

Fotograferen is verboden in de grote fabriekshal in
Hengelo, want het staat hier vol met hi-tech waar de
Russen en Chinezen razend nieuwsgierig naar zijn.
Rond het middaguur zijn de techneuten lunchen,
maar Ivo (56) staat met een collega nog te werken
aan een grote vuurleidingsradar. „Ik ben dertig jaar
in dienst en toentertijd stonden hier nog wel demon
stranten voor de poort”, vertelt hij. „En tot kortgeleden
vonden veel mensen de defensie-industrie onnodig,
weggegooid geld. Maar nu hoef je op een verjaar
dag niet meer uit te leggen waar deze spullen voor
nodig zijn. In Oekraïne zitten ze om deze technologie
te springen.” Jarenlang gold de defensie-industrie als
besmette bedrijfstak, maar sinds de Russische invasie
staan de sterren anders. Thales in Hengelo is verreweg

het grootste Nederlandse bedrijf op dit gebied. het
grootste Nederlandse bedrijf op dit gebied. Hun ra
darsystemen voor marineschepen en op land horen
tot de beste ter wereld. Zoals de enorme Smart-L.
Zacht zoemend draait de proefopstelling rondjes op
35 meter boven de campus. Het ding is zo groot als
een stacaravan en een van de krachtigste compu
ters. De Smart-L ziet alles, laten enkele medewerkers
zien. Zodra de radar gaat draaien vult het computer
scherm met de kaart van West-Europa zich met
lichtpuntjes: duizenden drones, helikopters en vlieg
tuigen in een straal van 480 kilometer rond Hengelo.
Kijkt de radar omhoog dan ziet hij elke satelliet binnen
tweeduizend kilometer – maar hij kan ook ballistische
raketten opsporen, bijvoorbeeld met een atoomkop. 
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„Deze radar haalt vijftig dvd’s per seconde binnen
aan data”, zeggen de Thales-technici.
 
 
In tijden van dreiging en oorlog floreert deze industrie.
Dhr. N is directeur van de Nederlandse Industrie voor
Defensie en Veiligheid (NIDV), de stichting die bedrij
ven en defensie bij elkaar brengt. „Wij zijn sinds tien
jaar zo’n 30% gegroeid. Tien jaar geleden werkten we
voor nog geen 150 bedrijven en dat zijn er nu meer
dan tweehonderd.”
 
Corona
Opvallend is dat de omzet van de Nederlandse de
fensie-industrie tijdens corona is gegroeid, terwijl de
bedrijven juist zuchtten onder de gevolgen van de
coronapandemie. In pre-coronajaar 2019 lag de
omzet op € 4,2 miljard om gestaag door te groeien
naar € 4,7 miljard in 2021. Dhr. N: „De defensie-indu
strie is anticyclisch en dat is voor bedrijven natuurlijk
erg aantrekkelijk. Als de civiele economie krimpt, kun
je terugvallen op defensie.”

De Smart-L ziet alles

Nederland staat met zijn defensie-industrie ongeveer
op de tiende plek in de wereld. Er zijn een paar hon
derd tot wel duizend bedrijven die militaire producten
leveren, afhankelijk van wie je meerekent. Nederland
bouwt zelf geen complete wapensystemen meer.
Voor tanks kijken we naar de Duitse Leopard. Voor
vliegend materieel richten we ons op de Verenigde
Staten of het Franse Dassault. In Ede assembleert het
Duitse Rheinmetall nu wel de Boxer, een zes-assig le
gervoertuig. Het kabinet streeft er naar dat Nederland
meer complete eindproducten gaat bouwen. 
 
„Inmiddels blinken wij uit in het maken van onderde
len die door de grote jongens worden geïntegreerd
in wapensystemen”, zei militair expert Danny Pronk
eerder tegen De Telegraaf. „Kijk alleen al naar de F-35:
daarvan leveren Nederlandse bedrijven de bekabe
ling, de remhaak, onderdelen van de straalmotor en
het onderstel. Daar zitten ook kleinere mkb-bedrijven
bij. De F-35 wordt wereldwijd steeds meer afgenomen,

dus dat betekent dat die bedrijven daar nog jaren
lang geld aan verdienen.”
 
Ook de roep voor een eigen Nederlandse vuurwapen-
en munitiefabriek zwelt aan. Ondernemer Gerard
Zondervan, groot geworden in de offshore afsluiters,
is druk bezig om weer een Nederlandse vuurwapen-
en munitiefabriek op poten te zetten. Hij hoopt uitein
delijk het persoonlijk wapen voor de Nederlandse
soldaat te kunnen leveren en heeft de aloude Neder
landse merknaam Artillerie-Inrichtingen nieuw leven
ingeblazen. „Het is zonde dat die fabrieken in Neder
land verdwenen zijn.”
 
Invechten
Zo komen er nieuwe bedrijven op de markt naast de
gevestigde bedrijven zoals de ’grote drie’ Thales,
Damen en GKN Fokker. Start-ups staan te trappelen
om in niches te stappen. Zoals Robin Radar in Den
Haag, dat begon met een systeem dat vogels bij
luchthavens detecteert. Ze leerden het vliegpatroon
te herkennen van verschillende dieren. Toen zagen
ze een vogel die wel een érg rechte lijn vloog. Dat was
de geboorte van een nieuw specialisme: het spotten
van drones. In het conflict met Rusland blijkt hoe
belangrijk counterdrone-systemen zijn en is een
compleet nieuwe industrie opgestaan.
 
Dat wil niet zeggen dat de rode loper wordt uitgelegd
voor elke starter op de defensiemarkt. Uit onderzoek
van bureau Berenschot in opdracht van het ministerie
van Defensie blijkt dat het voor mkb’ers, start-ups en
scale-ups vaak lastig is om zich in te vechten in de
industrie. Procedures zijn lang en stroperig.

Ter bestrijding van drones met counterdrone-systemen is een
compleet nieuwe industrie ontstaan.

Dat merkte Modular Marine uit Deurningen, een start-
up die een stabilisatiemechanisme bouwde voor
geschut op kleine militaire bootjes en nu ook met
anti-dronetechniek bezig is. Een oud-officier, beaamt
dat het een lange adem vraagt voor je als klein bedrijf
mag leveren aan de krijgsmacht. „En dan ken ik
vanwege mijn verleden de mensen bij defensie nog.
Als je met grote organisaties moet samenwerken,
zoals TNO en TU Delft, bepalen zij vaak het tempo. 
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Voorbeeld van een exoskelet dat ondersteunt bij zwaar werk.

Ook het bedrijf InteSpring in Rijswijk ondervond veel
moeilijkheden. Het bouwt exoskeletten, geraamtes
die je kunt aantrekken en die het lichaam ondersteu
nen bij zwaar werk. „We zijn nu bezig met een skelet
die militairen helpt bij de steeds zwaarder wordende
bepakking”, zegt de ceo. „We zijn daarvoor door
Defensie benaderd en daarmee zijn we hoofdaanbe
steder. Dan denk je dat je groen licht hebt, maar kom
je erachter dat er nog ergens een clubje is dat ook
moet meebeslissen en je moet betrekken bij de be
slissing. Toch vind ik dat er gigantisch veel kennis zit
bij Defensie, wat toch echt een ingewikkelde organi
satie is die internationaal moet opereren.”

Er zijn meer hobbels die defensiebedrijven moeten
overwinnen. Financiering bijvoorbeeld. Nederlandse
banken voeren vaak nog steeds als beleid dat niet
meer dan een tiende van de omzet van defensie mag
zijn. „Dat betekent dat veel bedrijven die werken voor
defensie moeten uitwijken naar buitenlandse ban
ken”, zegt NIDV-directeur Nulkes. Het kabinet heeft
financiële instellingen en pensioenfondsen wel opge
roepen om te investeren in de defensie-industrie.
Maar een kentering zie ik nog niet.”
 
Toch verwacht hij op termijn meer groei. Al is het al
leen maar omdat het kabinet ruim € 250 miljoen extra
in defensiemateriaal gaat investeren. Nu liggen de
Nederlandse defensie-uitgaven met 1,4% van het bbp
ver onder de NAVO-norm maar in 2024 en 2025 moet
het boven de 2% zijn.

Er zijn honderden tot wel duizend bedrijven waar defensie mee
samenwerkt.

Pensioengeld
Vermogensbeheerders en pensioenfondsen zijn er
openhartig over dat zij gemakkelijk geld steken in
defensie. Het goede rendement van die bedrijven,
helpt daarbij. Ambtenarenpensioenfonds ABP, waar
defensiepersoneel bij aangesloten is, geeft aan niet
in makers van controversiële wapens als clustermuni
tie en mijnen te investeren. Controversiële wapens en
kernwapens zijn ook voor PME, waar veel bedrijven
die voor de defensie werken lid van van zijn, een no
go.
 
PME had 1 oktober €113,2 miljoen in bedrijven gesto
ken die aan defensie leveren. Volgens de PME-vermo
gensbeheerder is onder zijn leden in de metalektro
een omslag te zien. „Voor de oorlog met Oekraïne
was driekwart van onze leden tegen beleggen in
defensie. Dat is nu wel anders.”

Fokker bouwt landingsgestellen voor de militaire drones. 

De Fenneks worden onder andere in Nederland opgeknapt. Dat
gebeurt door de firma’s Van Halteren Metaal en Nedinsco

Nog een goed voorbeeld van de samenwerking met
de Nederlandse bedrijven. met defensie vinden we
bij het opknappen van de Fennek. Dit gebeurt o.a. bij
de Firma's van Halteren en Nedinsco. Nederland
staat met zijn defensie-industrie ongeveer op de
tiende plek in de wereld. Niet gek voor zo'n klein
landje.

Afgelopen maand, in november j.l. legden binnen-
en buitenlandse bedrijven hun spullen op de toon
bank tijdens de NEDS-defensiebeurs in Ahoy. Die
conferentie was omvangrijker dan ooit, zei de orga
nisatie. „In deze tijd van geopolitieke spanningen zijn
de uitdagingen voor onze nationale veiligheid groot.”
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Bushmaster op batterijen
 
De Australische krijgsmacht heeft de eerste elektrische Bushmaster voor beproeving in gebruik geno
men. Deze ePMV (electronic Protected Military Vehicle) vormt volgens staatssecretaris van Defensie
Matt Thistlethwaite “een volgende stap om gereed te zijn voor de toekomst.”

"Deze ePMV brengt de voordelen van elektrische
voertuigen naar het slagveld, vooral omdat ze stiller
zijn dan de huidige", aldus Thistlethwaite. De batterij
van deze ePMV laat de Bushmaster zo’n 100 kilometer
vol-elektrisch rijden. Er is inmiddels een grotere accu
beschikbaar, waarmee de BuMa tot 300 kilometer kan
afleggen.

EOD in actie op… IJsland!
 
Dertig militairen van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) hebben in IJsland hun vaardig
heden en de bijbehorende procedures aangescherpt in het gebruik van EOD-materiaal. Het ging hierbij
om geïmproviseerde en conventionele explosieven op het land en op het water. Dit deden ze met in
ternationale partners uit zestien NAVO-landen en andere bondgenoten tijdens de jaarlijkse oefening Nor
thern Challenge.

Vanuit Nederland ging het om een
grondgebonden EOD-team, de
maritieme EOD en een team as
sault engineers van het Korps Ma
riniers. Naast de Nederlanders
waren er teams uit onder meer
België, Denemarken, Groot-Brittan
nië, Litouwen, Nieuw-Zeeland,
Noorwegen en de Verenigde Sta
ten. Het internationale karakter
biedt de mogelijkheid om de on
derlinge samenwerking te verbete
ren en nieuwe partnerschappen
op te bouwen. EOD in actie op… IJsland!

MilRem leert in Litouwen
 
Defensie ontwikkelt methoden om met hetzelfde aantal mensen meer werk te doen. Een voorbeeld is
de inzet van Robotica en Autonome Systemen (RAS) voor landoptreden. Voor verdere ontwikkeling
hiervan wordt nu geëxperimenteerd, onder meer in Litouwen.

13 Lichte Brigade levert momenteel een deel van de multinationale batt
legroup en is tegelijkertijd nou net de eenheid die al jaren met RAS ex
perimenteert. Een unieke kans dus om dit nu in een uitzendgebied te
doen. Dat gebeurt dan ook: met MilRem, een op afstand bestuurbaar
rupsvoertuig bestemd voor meerdere taken bij bijvoorbeeld transport of
verkenningen. Ook dient het als wapenplatform. Met het innovatieve
systeem beproeft een 17-koppig team onder meer gevechtsacties. De
RAS-eenheid gaat overigens alléén naar de Baltische staat om te leren
en is geen onderdeel van de vooruitgeschoven aanwezigheid van de
NAVO.

De elektrische Bushmaster
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Nieuwe wissellaadsystemen, trekker-opleggers en bergingsvoertuigen nodig
 
Defensie gaat 600 wissellaadsystemen, 100 trekker-opleggercombinaties in 3 hoofdvarianten en 85
wielbergingsvoertuigen kopen. Dat is de conclusie na een onderzoeksfase van het programma ‘Defen
siebrede Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen’.
Staatssecretaris Christophe van der Maat liet dit vandaag per brief aan de Tweede Kamer weten.

De voertuigen worden gebruikt bij bevoorrading,
graafwerkzaamheden, het slaan van bruggen, zwaar
transport en het bergen van wielvoertuigen. Nieuwe
transportmiddelen zijn nodig om te voldoen aan de
huidige operationele eisen. De oude zijn bovendien
aan het einde van hun technische levensduur.
 
Volledig geweldsspectrum
 
Naast de voertuigen wordt materieel voor onder meer
opslag-, overslag- en fysieke distributie vervangen.
Ook omvat de aankoop gepantserde cabines en re
mote controlled weapon stations. Ze zijn nodig om
met de voertuigen te kunnen opereren in het volledi
ge geweldspectrum. Ook krijgen de voertuigen
banden waarmee in geval van nood, ondanks lekka
ge, kan worden doorgereden.
De voertuigen moeten optreden onder zware terrein-
en klimatologische omstandigheden. Een deel moet
zelfs inzetbaar zijn bij amfibische opdrachten en
operaties waarbij geen brugslagmaterieel beschik
baar is. Dit stelt hoge eisen aan het materieel op het
gebied van terreinvaardigheid, temperatuurbesten
digheid, waadvermogen, bestuurbaarheid, bedie
ningsgemak en klimaatbeheersing.

‘Van de plank’
 
Defensie wil bestaande technologie en systemen
kopen. Waar nodig worden die zogenoemde com
mercial/military off the shelf-voertuigen aangepast
aan de militaire eisen. 

Ook moet de milieu- en klimaatbelasting van het
nieuwe materieel zo laag mogelijk zijn. Tijdens de
aanbesteding is daarom specifieke aandacht voor
brandstof-besparende technieken. Ook kijkt Defensie
naar rijsimulatoren en elektronische leeromgevingen
voor het opleiden en trainen.
 
Defensie bekijkt doorlopend of er, als gevolg van de
plannen in de Defensienota 2022, eventueel meer
voertuigen nodig zijn.
 
Met het huidige project is € 250 miljoen tot € 1 miljard
gemoeid. Deze investering wordt vóór 2028 gedaan.

Het huidige wissellaadsysteem

Innovatiepad
 
Dat innovatie niet te sturen is laat de e-quad zien. Dit
hybride voertuig was initieel bedacht als vervanger
voor de dieselquads maar Zwiep ziet het inmiddels
niet meer als personenvoertuig maar als mobiele
batterij. “Luchtmobiel doet inmiddels testen met de
quad als kleine mobiele commandopost. Het voertuig
is hybride en heeft dus een dieselmotor die de accu’s
op het platform oplaadt. Een smart grid regelt de
stroomvoorziening en de communicatieapparatuur
inclusief kleine tent kunnen mee achterop in een
milspec kist. De quad is modulair, dus mogelijk kun
nen we in de toekomst een waterstofcel inschuiven
of andere eigenschappen aanpassen”, besluit
Zwiep. Ook dat is innovatie, anders kijken naar de
producten die je al in huis hebt.

De e-quad van de Nederlandse producent Reeq wordt gebruikt
als mobiele batterij. Meerdere landen, waaronder de Verenigde
Staten, hebben inmiddels hun interesse geuit voor deze quad.
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Oirschot
 
Donderdag 4 augustus 2022 was het dan zover. Ad
judant Walter van Brunschot is met FLO. Kapitein John
Schollen roemde Walter om zijn vakmanschap en
leiderschap. Hij reikte hem namens CLAS de speld en
het certificaat uit, in het bijzijn van familie, vrienden
en collega’s. Nadat het formele gedeelte was afge
rond nam C-RTT het woord en prees Walter voor zijn
vriendschap. Er werden door de RC enkele cadeau
tjes aan Walter overhandigd inclusief een lekker flesje
zwijnenbier. Nadat de RA bloemen had overhandigd
aan echtgenote Dionne was het tijd voor het smeer
olie moment.
Het was een zeer gezellige receptie en Walter genoot
met volle teugen.
Walter, nogmaals dank voor alle jaren. Nu is het echt
tijd om met Dionne te gaan genieten van jullie nieuwe
2e leven. Wij hopen je graag nog terug te zien op de
diverse feestjes!
Op het Regiment!

Adjudant Walter van Brunschot wordt toegesproken door kapitein
John Schollen

Arnhem, Bronbeek
 
Woensdag 4 augustus 2022 is een mooie dag … deze
dag vieren de adjudanten Eric Lenderink en Vincent
Verstappen hun 36-jarig ambtsjubileum! Dit in het
bijzijn van familie, vrienden en collega’s op een wel
heel bijzondere en mooie locatie: het restaurant
Kumpulan, Bronbeek. C – OTCLog Kolonel Erik Jansen
heeft de eer om beide adjudanten de gouden me
daille op te spelden. Onder het genot van een (ver
koelend) drankje, een uitstekend Indisch buffet en
uiteraard een glaasje smeerolie wordt stilgestaan bij
de lange en indrukwekkende loopbaan van beide
adjudanten. Dit alles maakt het een zeer geslaagde
middag waarvan de jubilarissen en genodigden
zichtbaar genoten.
Eric & Vincent namens alle collega’s van de ST&O van
harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Adjudanten Eric Lenderink en Vincent Verstappen krijgen gouden
medaille opgespeld door kolonel Erik Jansen.

Adjudant Luke van der Veen geniet van   een duik-douche . . .

Havelte
 
Het gaat maar door bij de ST&O….!
Dinsdag 6 september 2022 is serge
ant-majoor Luke van der Veen be
vorderd naar de rang van Adju
dant. In het bijzijn van directe col
lega’s van het Leerbedrijf Noord
werd Luke op een ludieke en ge
paste wijze in het zonnetje gezet.
Zoals de foto’s al laten zien, genoot
Luke zichtbaar van de ‘frisse’ dou
che en duik. Namens alle collega’s
van de ST&O van PROFICIAT en veel
succes in je functie als Sr Instruc
teur Bedrijfsauto Techniek!
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Schaarsbergen
 
Op maandag 5 september 2022 tijdens een bijzonder
appel bij 11 Herstelcompagnie LMB is sergeant-ma
joor Bennie Kok bevorderd tot adjudant. Adjudant
Bennie Kok werd namens C – 11 Hrstcie LMB bedankt
voor zijn goede inzet en succes gewenst met zijn
nieuwe functie als adjudant. Van harte gefeliciteerd!

Adjudant Bennie Kok ontvangt de gebruikelijke douche

Soesterberg
 
Donderdag 1 september 2022 is sergeant-majoor Ri
chard van Mansom in het bijzijn van zijn vrouw en
directe collega’s, door zijn dochter en C-ST&O, bevor
derd naar de rang van Adjudant. Hiermee zijn we als
ST&O een puike Sergeant-Majoor instructeur armer
maar als RTT een puike Adjudant rijker. Richard, na
mens alle collega’s van de ST&O van harte
gefeliciteerd! Bevordering tot adjudant Richard van Mansom door dochter en

C-ST&O

Soesterberg
 
Maandag 5 september 2022 is er wederom een ser
geant-majoor instructeur bevorderd tot adjudant in
structeur. Deze keer betreft het de nu adjudant Pascal
Voorst. Hij gaat werken als coördinator van de instruc
tiegroep Genie. Na het bevorderen is Pascal op
“traditionele genie manier” een klein beetje nat ge
maakt. Heel veel plezier en succes met je nieuwe
functie.
Pascal, ook namens de regimentsleiding, van harte
gefeliciteerd met je bevordering tot adjudant op een
schitterende functie waar jij helemaal tot je recht gaat
komen!

Bevordering van Pascal Voorst tot adjudant met "genie-douche"
op achtergrond

Wezep
 
Donderdag 6 oktober 2022 heeft de Adjudant Richard
van Gelder van herstelpeloton 432 zijn gouden me
daille voor 36 jaar langdurige en trouwe dienst ont
vangen. De medaille werd tijdens een bijzonder appel
in het bijzijn van familie, vrienden en collega's door
de Brigade Generaal de Jong opgespeld. Aanslui
tend aan de ceremonie was er gelegenheid om Ri
chard te feliciteren, en werd er een Indische maaltijd
geserveerd.
 
Richard, namens bestuur VOORTT, van harte gefelici
teerd met je gouden medaille.

Aoo Richard van Gelder heeft gouden medaille ontvangen van
Brigade Generaal de Jong
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‘t Harde
 
Op 17 maart 2022 is kapitein Jack van Hooijdonk of
ficieel dan toch met FLO gegaan (Stiekem kon Jack
geen afscheid nemen van de Landmacht).
Op de uitzonderlijke locatie LBO `t Harde heeft Jack
samen met zijn familie en uitgebreide kennissenkring
afscheid genomen van defensie. Uit alle windstreken
kwamen collega`s naar het `t Harde. Generaal
Rietbergen had warme woorden ter afscheid. Uiter
aard had Jack ook de nodige spreektijd. Onze voor
zitter, aooi John Spithoven heeft in de diensttijd van
Jack de paden veelvuldig met hem gekruist en zijn
samen opgetrokken. Samen bij diverse eenheden
gewerkt en opgevolgd. Gelukkig werkt Jack nog
steeds bij Defensie en werken we weer samen. Geniet
en werk met plezier de komende tijd. Namens de
VOORTT gefeliciteerd en het beste voor de toekomst
gewenst.

’t Harde
 
Op 22 September 2022 is aoo René Jelijs met FLO
gegaan.
Bij dit heugelijk feit is gelijk ook de Gouden medaille
voor 36 jaar eerlijke en trouwe dienst uitgereikt. 36 jaar
is ook niet niks. René heeft na zijn loopbaan als Wa
pen-Technicus zich geheel op personeelsgebied
gericht. Dat dat niet onverdienstelijk was bleek toen
zijn doopceel van die jaren werd toegelicht. Ook heeft
René veel betekend voor de VOORTT, waarvoor ook
van deze kant hartelijke dank. Uiteraard was er bij
onze vergaderingen altijd een stukje zorg van René
met steevast een koekje bij de koffie. Dank voor alles
wat je voor het Regiment hebt betekend. René veel
geluk en gezondheid gewenst voor de toekomst.

Arnhem
 
Op 18 november 2022 heeft adjudant Eric van Reys
woud zijn FLO-receptie gevierd op de prachtige loca
tie Kompulan te Arnhem. Na 43 jaar gaat hij zijn mili
taire pak aan de wilgen hangen. De generaal Scho
newille ging ook even in op de prachtige loopbaan
van Eric. Na het welbekende smeeroliemoment
volgde er nog enkele mooie speeches. Wij gaan Eric
wel met enige regelmaat terugzien want de welbe
kende geraniums zijn niet besteedt aan hem!
 
Eric, bedankt voor de fijne samenwerking al die jaren.
Met jou FLO gaat er weer een zeer gewaardeerde
hoeksteen binnen ons RTT weg die wel zijn ‘footprints’
bij het regiment heeft achtergelaten. Geniet van
mooie momenten die er zijn geweest maar ga vooral
ook genieten van de mooie momenten en tijd met je
fantastische gezinnetje! Op het Regiment TT. Ook
namens de VOORTT hartelijk dank voor de prettige
samenwerking.

Kapitein Jack van Hooijdonk tijdens FLO receptie

Adjudant René Jelijs ontvangt de felicitaties van "onze" voorzitter
adjudant John Spithoven

Adjudant Eric van Reyswoud luistert naar de woorden van
Generaal G. Schonewille
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Van het Amfibische wielvoertuig worden alleen die groepen beschreven welke afwijken van de Vrachtauto,
Open Laadbak : 2 1/2 ton, 6x6, CCKW-353. [G.M.C.]. Met betrekking tot de aandrijflijn en chassis met assen
dient U aflevering 1 uit de serie “Vergane Glorie” te raadplegen.

De officieren belast met de planning van de geallieerde landingsoperatie voorzagen enorme problemen

Afb. 01.   Prototype van de DUKW-353. Bron : The GMC, 6x6 and
DUKW, A Universal Truck.

met de aanvoer van personeel en voorraden. Het
National Defense Research Council [NDRC] en haar
opvolger het Office of Scientific Research and Devel
opment [OSRD] droegen de noodzakelijke gegevens
aan voor het opstellen van de specificaties. De
DUKW – 353, G.M.C. werd medio 1942 ontwikkeld
overeenkomstig de specificaties zoals deze in op
dracht van Commandant Services of Supply waren
opgesteld. In de specificaties werd ondermeer om
schreven dat met het amfibische wielvoertuig, perso
neel en/of materieel van schepen naar de stranden
diende te worden getransporteerd. Dit zonder de

faciliteiten van een haven of dok. Gedurende het ontwikkelingstraject kwam het project onder verantwoor
delijkheid van het Quartermaster Corps [QMC]. 
 
Het eerste prototype van de bootvormige opbouw dat werd geproduceerd kwam van de hand van de heren
Putman en Rod Stephen. Beide heren waren werkzaam bij de firma Sparkman en waren ook verantwoorde
lijk voor de ontwikkeling van de M29 Weasel. De vier daaropvolgende prototypes werden geproduceerd door
de GMC fabriek waarbij gebruik werd gemaakt van een aangepast chassis van de GMC AFKWX-353. Deze
standaard vrachtwagen werd voorzien van een geïntrigeerde waterdichte romp en een schroef. Te water
werd de DUKW bestuurd door de voorwielen en een roer aan de achterzijde van het amfibische voertuig in
het verlengde van de schroef.Twee weken na de beproevingsperiode werden een leveringsorder geplaatst
van 2.000 amfibische wielvoertuigen onder de type aanduiding DUCK.

Gedurende de productieperiode, augustus 1942 tot medio augustus 1945 zijn 21.247 amfibische wielvoertui
gen geproduceerd en geleverd. In 1943 werden er 4.508 geproduceerd. 11.316 Amfibische wielvoertuigen
zijn in de loop van 1944 geproduceerd. Als we de opbouw van de voertuignummering volgens het U.S. Army
Registration Number raadplegen zouden er negen contracten aan de levering ten grondslag liggen.
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Gedurende het tijdvak dat de serieproductie van de DUKW-353 plaats vond, zijn ruim 800 aanpassingen aan
het basisconcept doorgevoerd. Als reden voor deze aanpassingen kan worden aangevoerd het garanderen
van de bedrijfszekerheid en de veiligheid maar ook het werken met het voertuig. Belangrijkste doorgevoerde
wijzigingen.

Aan de achterzijden van het amfibische wielvoertuigen werden twee adapters aange
bracht. Met behulp van de beide adapters kon een tweebenige takelboom, ook wel
omschreven als A-frame, voor het uitvoeren van lichte takelwerkzaamheden worden ge
plaatst. Aanbrengen van sjorringen in het vrachtcompartiment. Aanpassen van de spie
gelsteun zodat deze weg klapt bij het aanmeren tegen een scheepswand. Vanaf medio
november 1943 werd deze spiegel niet meer toegepast.
Vormgeving van het roerblad was aangepast om de inspanning tijdens het besturen van
het voertuig te water te verminderen. Aanbrengen van een davitsoog om na het aanme
ren bij een schip het vastleggen van de DUKW mogelijk te maken. Aanbrengen van een
neerklapbare golfplaat bij de voorruit teneinde schade aan de voorruit te verhinderen en/
of te voorkomen bij zware zeegang. Verhogen van de zijborden van het vrachtcomparti
ment met 114,3 mm [4 1/2 inch] in verband met mogelijke zware zeegang.
Toepassen van een achterover hellende voorraam met gepantserd glas en van glas
voorziene zijvleugels tegen zware zeegang [late uitvoering].
De reserveband op het achterdek werd van de linkerzijde verplaatst naar de rechterzijde.
Gelijktijdig diende het anker als de jerrycanhouders van de rechter- naar de linkerzijde te
worden verplaatst. Dit met het oogmerk de stabiliteit van het voertuig in het water te ver
beteren.
Aanbrengen van een instaptrede aan elke kant van opbouw. Medio december 1943 werd
het aantal instaptrede per zijden uitgebreid naar twee.
Aanpassing van de lierkabel bij de voertuigen met een A-frame van de 300 feet [91.440
mm] naar in één staalkabel van 150 feet [45.720 mm] en twee staalkabels met een
lengte van 75 feet [22.860 mm]. Hiermee werd het hijsvermogen en de stabiliteit van het
A-frame verbeterd. Aanbrengen van een centraal door de chauffeur te bedienen band
pompinstallatie. Hiermee kreeg de chauffeur de mogelijkheid de bandendruk te regelen
afhankelijk van de terreinsituatie.
Verhogen van de chauffeursstoel met 2 1/2 inch [63,5 mm] om daarmee het zicht van de
chauffeur tijdens een landingsoperatie te verbeteren.
Aanbrengen van waterdiepte markering op de achtersteven van het amfibische wielvoer
tuig.
De wapenklemmen ten behoeve van de bemanning werden niet meer toegepast in het
amfibische wielvoertuig.

januari 1943

februari 1943

juni 1943

juli 1943

augustus 1943

september 1943

december 1943

januari 1944

maart 1944

De gelaste stalen bootvormige opbouw was geïntrigeerd met een van de CCKW-353 afgeleide chassis. Het
chassis fungeerde als montagebasis van de aandrijflijn als de assen met verenpakketten of schommelinrich
tingen. Tevens waren aan het chassis de houders van de ondersteuning voor de aandrijfassen van de lier
installatie als de schroef bevestigd. Voor de doorvoer van de aandrijfassen en stuuras waren waterafdich
tende askokers toegepast. In de bootvormige opbouw waren zowel aan de voor- als achterzijde een aantal
drijfcompartimenten ingebouwd.

Het tweepersoons chauffeurscompartiment was van het open type met een afneembaar canvas zeil. De
voorruit, zonder zijruiten was naar voren neerklapbaar gemonteerd. Bij de latere toegepaste uitvoering van
de voorruit waren de twee zijruiten scharnierend tegen de voorruit gemonteerd. In eerste aanleg werd een
rechthoekige gedeelde voorruit gemonteerd. Bij dit model voorraam waren de voorruiten scharnierend
hangend in het frame gemonteerd. Door middel van een raamuitzetter konden beide voorruiten onafhan
kelijk van elkaar, in verschillende standen worden opengezet en worden vergrendeld. Vanaf een later tijdstip
werd een trapeziumvormige achterover hellende voorruit toegepast. Aan de trapeziumvormige voorruit waren
aan weerszijden driehoekige zijruiten aangebracht. Deze zijruiten waren scharnierend aan de naar voren
neerklapbare voorruit gemonteerd. Bij een neergeklapte voorruit werden de twee zijruiten op de voorruit
geklapt. Was de voorruit met zijruiten opgezet dienden beide zijruiten vergrendeld te worden.
 
Bij beide uitvoeringen van de voorruit was een beschermplaat met twee ronde waarnemingsopeningen
toegepast. Deze beschermplaat diende bij zware zeegang de voorruit te beschermen tegen beschadiging
of vernieling. Indien de beschermplaat niet werd gebruikt lag deze opgeborgen op het motorluik. Op de neus 
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van de bootvormige opbouw lag een naar voren
scharnierende boeggolfplaat opgeslagen. Als de
boeggolfplaat in de bedrijfsstand was gebracht werd
deze door middel van twee vergrendelingsstangen
gezekerd.
 
Het vrachtcompartiment was achter het chauffeurs
compartiment gesitueerd. De vrachtruimte kende
een lengte van 149 inch [3784,6 mm] met een
breedte van 82 inch [2082,8 mm] en een diepte van
28 inch [711,2 mm]. De ruimte was voldoende om 25
militairen met uitrusting te kunnen plaats nemen. Aan
goederen kond met een maximum massa van
5.000 pound [2267,96 kg] worden getransporteerd.
De bodem van het vrachtcompartiment was opge
bouwd uit losse plaatdelen. Hierdoor was mogelijk
heid gecreëerd preventief en correctief onderhoud
te plegen aan de onder de laadvloer gemonteerde
mechanische componenten. Voor het afdekken van
de laadruimte waren een vijftal kapspanten aanwe
zig waarover een geïmpregneerd canvas afdekzeil
kon worden gedrapeerd.
 
Elk voorwerp dat zich door het water verplaatst krijgt
te maken met condenswater in het voertuig. Om deze
reden was het amfibische wielvoertuig uitgerust met
een drietal waterpompen. Van de drie waterpompen
werden er twee mechanisch aangedreven. Een klei
ne centrifugaalpomp, met een capaciteit van 227,1
liter [60 gallon] per minuut was gekoppeld aan de
schroefaandrijving. Voor het aanzuigen van het water

Afb. 02.  Het amfibische wielvoertuig DUKW-353 draagt nog de
Amerikaanse legeraanduiding welke op de voertuigen diende te
worden aangebracht. Het voertuig was organiek ingedeeld bij het
8540 Engineers, 7 Army.

De tweede en zwaardere centrifu
gaalpomp werd ingeschakeld als
het voertuig te water was maar de
voortstuwing door middel van de
schroef was uitgeschakeld. Een
tweede reden om deze zwaardere
pomp in te schakelen was als het
binnendringende water de capa
citeit van de aan de schroef gekop
pelde pomp oversteeg. Bij tweede
waterpomp was slechts een aan
zuigmond toegepast.
 
Deze tweede en zwaardere pomp
kende een capaciteit van 605,7
liter [160 gallon] per minuut. Geza
menlijk hadden de mechanisch
aangedreven pompen een capa
citeit van 832,97 liter [220 gallon]
per minuut. Naast de mechanisch
aangedreven was ook nog een
handpomp als reservepomp aan
het voertuig toegevoegd. Was de
handpomp niet in gebruik, dan lag
deze opgeborgen op de neus van
het amfibische wielvoertuig. De
handpomp kende een capaciteit
van 25 gallon [94,66 liter] per mi
nuut. Afb. 03.  DUKW-353 in Kerkhof te Zierikzee, op de achtergrond de Sint-Lievensmonstertoren.

waren verspreid over het inwendige van het wielvoertuig drie zuigmon
den gemonteerd. Twee daarvan bevonden zich aan de achterzijde van
het compartiment, een aan de voorzijde onder het motorcompartiment.

36



Van de roerinrichting waren twee uitvoeringen waar te nemen. Uitwendig was dit te zien aan het blad dat
voor de besturing van het voertuig in het water was toegepast. Tot het amfibische wielvoertuig met serienum
mer 1506 was bij het blad de ronding van de roeras doorgetrokken. Bij de latere uitvoering was het roerblad
in de roeras bevestigd. De grootste wijziging is echter in het inwendige van de bootvormige opbouw te zien.
Bij de eerste versie vond de aansturing van het roerblad indirect plaats, waarbij gebruik was gemaakt van
twee assen met verbindingsstang en stuurarm. De stuurarm werd via een draadverbinding aangestuurd door
de chauffeur. Via een aantal katrollen werden de staaldraden van de voorzijde van het voertuig via de linker
zijwand naar de achterzijde van het voertuig geleid. Bij de latere toegepaste constructie was de tweede as
en de verbindingsstang vervallen. Wel bleef de besturing indirect maar nu door middel van een kogel en
kogelgeleider.
 
De DUKW-353 kon zijn uitgevoerd met een ringaffuit van het model M36 waarop een .50-cal [12,7 mm]
Browning M2 HB mitrailleur werd geplaatst. Alle voorbereidende werkzaamheden voor het monteren van het
ringaffuit waren tijdens de productie reeds uitgevoerd. Door het ringaffuit was een breedtedraai van het
wapen over de volle 360 graden mogelijk. In principe werd slechts een op de vier amfibische wielvoertuigen
bewapend. 
 
Alle amfibische wielvoertuigen waren aan de achterzijde van de bootvormige opbouw voorzien van twee
adapters. Met deze beide adapters was de mogelijkheid geschapen een statische takelboom te plaatsen.
Aan Amerikaanse zijde werd deze takelboom aangeduid als A-frame. De takelinstallatie werd in hoofdzaak
gebruik voor het be- en ontladen van voertuigen indien hiervoor geen hijscapaciteit ter plaatsen beschikbaar
was. Het daadwerkelijke hijswerk geschiedde met behulp van de bij alle voertuigen, aan de achterzijde,
gemonteerde lierinrichting. Tijdens hijswerkzaamheden mocht de belasting van het A-frame de 5.000 pound
[2.267,96 kg] niet overschrijden. Wel was men genoodzaakt voor aanvang van de hijswerkzaamheden aan
de achterzijde van het voertuigen een contragewicht te plaatsen. De massa van het contragewicht woog
450 kilogram. Slecht een op de vijf amfibische wielvoertuigen was daadwerkelijk uitgerust met een A-frame.
Indien het A-frame niet in gebruik was, werden de diverse onderdelen opgeslagen op de vloer van het
vrachtcompartiment. Het A-frame was zowel in de breedte als bereik niet verstelbaar. Om het hijsvermogen
op te  voeren waren twee ondersteuningskabels noodzakelijk.

Afb. 04.  Een DUKW-353 ingezet na de ramp op 1 februari 1953. Deze foto is genomen te
Raamsdonkveer. Aan de rechter achterzijde voert het amfibische wielvoertuigen de Ne
derlandse Leeuw.

Tot voertuigserienummer 2005 was
in het chauffeurscompartiment
een compressor gemonteerd.
Voor de aandrijving van de com
pressor werd gebruik gemaakt van
een ketting welk op zijn beurt werd
aangedreven door de Power Take-
Off [P.T.O.].. Aan de compressor
was een luchtketel met veiligheids
ventiel gekoppeld en twee aanslui
tingen voor luchtslangen. Een
luchtslang voor de wielen aan de
linkerzijde en een luchtslang voor
de wielen aan de rechterzijde. Tot
het met voertuigserienummer 906
was gebruik gemaakt van een
luchtgekoelde compressor. Vanaf
voertuigserienummer 905 werd
een watergekoelde compressor
toegepast.

Vanaf medio september 1943 werd een compleet vernieuwde bandenpompinrichting toegepast. Uitwendig
was dit waar te nemen door de montage van een mechanisme waarbij elk wiel verbonden was met de
compressor. Een tweedelige flexibele luchtleiding was aan een zijde verbonden met het statische gemon
teerde deel van het voertuig. De andere zijde was gekoppeld aan het ventiel van de binnenband. De ver
binding tussen de beide flexibele luchtslang werd verzorgd door een draaibare luchtdichte koppeling. De
Amerikaanse documentatie omschrijft deze draaibare luchtdichte koppeling als Tire Inflating Device Assem
bly. De compressor was voor de radiateur gemonteerd en werd aangedreven door de verbrandingsmotor.
Vanaf de luchtketel, welke met de compressor was verbonden, werden zes luchtkranen van perslucht
voorzien.
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Voor elke luchtband was een luchtkraan toegepast. Met de luchtkraan kon elke band apart, vanuit een
centraal punt, door de chauffeur, op druk worden gebracht maar kon de chauffeur ook lucht uit de band
weg laten vloeien. De adapter met zes luchtkranen was rechts van de chauffeur gemonteerd.
 
Voor het voortdrijven van de amfibische vrachtauto was gebruik gemaakt van een GMC vloeistof gekoelde
kopklepmotor, type GM 270. De specificaties zijn overeenkomstig de CCKW-353 G.M.C. niet amfibisch wiel
voertuigen. Met een vermogen van 91,5 paardenkracht [67 kW] bij 2.750 toeren per minuut kende het am
fibische wielvoertuig te water een maximum verplaatsingssnelheid van 9,7 km/u [6 mph]. De complete
verbrandingsmotor was gemonteerd op een frame, waardoor deze relatief snel kon worden gedemonteerd
en worden gemonteerd.
 
Voor de aandrijving van het amfibische wielvoertuig te water was in de aandrijflijn een extra tandwielkast
toegepast. Met deze extra tandwielkast kon de schroefaandrijving worden ingeschakeld en de wielaandrijving
worden uitgeschakeld of andersom. Ook konden beide aandrijfsystemen naast elkaar in bedrijf worden
gesteld. Deze extra tandwielkast was tussen de versnellingsbak en tussenbak gemonteerd. Voor de aandrij
ving van de schroef was gebruik gemaakt van een driedelige aandrijfas. Ter ondersteuning van de aandrijf
assenwaren tegen het chassis twee houders met kogellagers. Een laatste ondersteuning met een V-vormige
houder was uitwendig van het voertuig net voor de schroef gemonteerd.
 
Aan de achterzijde van het amfibische wielvoertuig  was een Gar Wood lierinrichting van het model 2U – 512
gemonteerd. De aandrijving van de lierinstallatie geschiedde vanuit een aan de versnellingsbak gekoppel
de P.T.O.. Daarbij was de P.T.O. links op de versnellingsbak gemonteerd. De P.T.O. kende meerdere tandwiel
overbrengingen elk met een eigen vertraging en een omkeermechanisme voor de bediening van de lierin
stallatie. Naast een neutrale stand kon met behulp van de P.T.O. de lierkabel worden uit- en worden ingelierd.
Voor het inlieren waren twee snelheden beschikbaar. De lierinstallatie was voorzien van een blokkeerinrichting
voor de drum met de staalkabel en een klauwkoppeling. Door middel van vier aandrijfassen met kruiskop
peling werd het motorvermogen overgedragen aan de lierinstallatie. Ter geleiding van de aandrijfassen
waren tegen de linker chassisbalk houders met kogellagers gemonteerd.

Afb. 05.  Een DUKW-353 van de late uitvoering.
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Er zijn bronnen welke vermelden dat ten tijde van de ramp het Nederlandse leger over zes Amfibische wiel
voertuigen DUKW-353 kon beschikken. Deze zouden aan de Brits/Canadese legerdumps zijn onttrokken.
Volgens het Legermuseum werden na de hulpverlening nog eens zestien amfibische wielvoertuigen van het
model DUKW-353 aan het voertuigbestand van de Koninklijke Landmacht toegevoegd. Mogelijk betreft het
hier die amfibische wielvoertuigen welke door het Amerikaanse Leger zijn ingezet bij de watersnoodramp in
1953. Na de ramp zouden deze zestien amfibische wielvoertuigen zijn overgedragen aan de Staat de Neder
landen. Deze amfibische wielvoertuigen waren opgenomen in de materiaaloverzichten van de Koninklijke
Landmacht.
 
Kees Slager beschrijft in zijn document “De Ramp, een reconstructie van de Watersnoodramp van 1953” een
anekdote waarbij de DUKW-353 en zijn bemanning het middelpunt vormen. Tijdens de gevechten om de
Zeeuwse Eilanden, najaar 1944 had de Zeeuwse bevolking een nogal slechte ervaring opgedaan met de
Duitse troepen welke het eiland verdedigenden. De door het Amerikaanse Leger ingezeten amfibische
wielvoertuigen kende een Duitse bemanning en stonden onder bevel van Duitse onderofficieren. Voor alle
duidelijkheid op dat moment kende West-Duitsland nog geen eigen krijgsmacht. Deze eenheden met het
Duitse personeel waren opgenomen in de organisatie van de in Duitsland gelegerde Amerikaanse legeror
ganisatie. Dit leidde bij het redden van overlevenden uit hun benarde positie met de regelmaat tot een
verwarde situatie waarbij de ervaring van 1940/1945 een belangrijke rol speelde.
 
Over de inzet en indeling van de amfibische wielvoertuigen DUKW-353 tast de auteur in het duister. Er zijn
aanwijzigen dat dit type wielvoertuig slechts voor opleidingsdoeleinden werden ingezet

TM9-802, Truck, Amphibian, 2 1/2-ton, 6x6, GMC, DUKW-353, oktober 1942. 
TM No 6003, Tankograd Publishing.
De Ramp, een reconstructie van de Watersnoodramp van 1953, Kees Slager.
The GMC, 6x6 and DUKW, A Universal Truck. Jean-Michel Boniface en Jean-Gabriel Jeudy. 
The DUKW, Its operation ans Uses, HQ US Army Forces. Pacific Ocean Areas, 1944.

                     Afb. 06.  GMC DUKW-353, Amfibisch voertuig in actie.

39Bandelier



Mail de oplossing naar: bandelier.nu@voortt.nl
Uit de goede oplossingen worden 5 winnaars geloot. Deze ontvangen een cadeaubon ter
waarde van € 15,00
 
Opm. Bestuursleden, contactpersonen, permanente adviseurs en de webmaster zijn uit
gesloten van deelname aan de prijspuzzel!
 
Mede, als gevolg van de corona-crisis, waarin we niet veel hebben kunnen doen voor onze
leden, heeft de redactie besloten om het aantal winnaars te verhogen naar 5 (vijf). Onder
de 19 goede inzenders van de vorige puzzel zijn deze keer 5 winnaars geloot. 

Plaats de letters uit de overeenkomstige nummers in de onderstaande tabel. 
Zo krijgt u de oplossing van deze puzzel. 

Omdat we de afgelopen jaren niet veel hebben kunnen doen voor onze leden, heeft de
redactie besloten om het aantal winnaars te verhogen naar 6 (zes). Onder de 20 goede
inzenders van de vorige puzzel zijn 6 winnaars geloot. 
 
De winnaars zijn: Dhr. Jan Corbee, Dhr. Theo Kantelberg, Dhr. Jan Nijstad, 
Dhr. Math Ubachs, Mevr. Aty Looijen-de Munck en Mevr. Evelien Vogelesang. 
Veel plezier met uw cadeaubon. Ga zo door en blijf insturen . . . zoveel mogelijk . . .
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Horizontaal
 
1. Deel van de melk; 4. Geneigd te vluchten; 8. Zuid-Amerikaanse dans; 12. Aanduiding van een miljardste
deel; 15. Rivier in België. 17. Plaats in Gelderland; 19. Schelpdier; 21. Scheikundig symbool voor cerium; 23.
Groef; 24. Huurvorm (Engels); 26. Indisch vleesgerecht; 27. Buitenlandse zaken; 28. Machinepistool; 30. Be
gunstiging; 31. Managementfunctie (afk.); 32. Import; 34. Interval; 35. Sport; 37. Ingenieur (afk.); 38. Kier; 40.
In plaats van; 41. Het zingen; 42. Stormloop; 44. Luizenei; 46. Deel van een staalfabriek; 49. Rustteken (muziek);
50. Algen; 52. Edele geaardheid; 54. Klokjesbloem; 55. Fatsoen begrippen; 56. Werelddeel; 57. Zachtheid; 58.
Toebrengen; 59. Nuttigen; 61. Europees dwergstaatje; 64. Vorstentitel; 66. Kloosterzuster; 67. Stuk; 69.
Spaanse uitroep; 70. Slip van een jas; 73. Telwoord; 74. Uit Beieren; 75. Schoonmaakgerei; 77. Handelend
optreden; 78. Algemeen Beschaafd Nederlands; 79. Voorman; 80. Stremsel; 82. Persoonlijk voornaamwoord;
83. Doch; 85. Kloosteroverste; 86. Fijn gevoel van kiesheid; 89. Afwisseling van eb en vloed; 90. Bijzonderheid;
92. Drenkplaats voor paarden; 93. Pendelaar; 95. Bovenlangs; 96. Deel van de hals; 97. Boven het gewone;
98. Zwaardwalvis.
 
 
Verticaal
 
1. Ontvangstbewijs; 2. Onderofficier; 3. Met uitzondering van; 4. Straat; 5. Zachte Franse geitenkaas; 6. Helium;
7. Tegenzin; 8. Voorbehoud; 9. Lengtemaat (afk.); 10. Open strook in een bos; 11. Fotografische term; 12.
Ontkenning; 13. Hoewel; 14. Sterke drank; 16. Ronddraaiend lichaam; 18. Leer van de paranormale verschijn
selen; 20. Nauw straatje; 22. Per e-mail verzonden tijdschrift; 24. Haarkrul; 25. Elektroshock; 27. Besef; 29. Be
woners van een dorp of stad; 31. Plechtstatig; 33. Circusfiets; 36. Analyse; 37. Naar beneden gaan; 39. Duo;
41. Mantelbaviaan; 43. Verzuimen; 45. Kweken; 47. Sleeën; 48. Navigatiemiddel; 49. Zorgen; 51. Nadrukkelij
ke belofte; 53. Tweetal; 60. Kuip; 62. Peulvrucht; 63. Snelle boodschapper; 65. Appelsoort; 67. Discussie; 68.
Fijne geestigheid; 71. Insect; 72. Tennisterm; 75. Zeepwater; 76. Plaaggeest; 78. Opgeld; 81. Haast; 83. Milieu
effectrapport; 84. Lokspijs; 87. Bontgekleurde papagaai; 88. Onderzoeksinstituut; 90. Lidwoord; 91. Lage rivier
stand; 93. Engelse lengtemaat; 94. Senior.
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