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Een nieuwe Reserve
Officier!
Bij de voorzijde: ook wij feliciteren
majoor Gijs Tuinman met zijn Ridder-
slag tot Ridder der Militaire Willems-
Orde der vierde klasse! Een voorbeeld
voor iedere militair!
 
Met veel genoegen presenteren wij u
deze RO, elders in dit nummer volgt
nadere uitleg wat daar aan vooraf ging.
U treft een grote verscheidenheid aan
artikelen. Veel bijdragen zijn afkomstig
van grote evenementen van de KVNRO
zelf en van organisaties waar wij een
onderdeel van zijn: NRFK, CIOR en
CIOMR.
 
Zo vertelde Maj. Jaap Hoogenboezem
ons tijdens de AV te Amsterdam hoe
de krijgsmacht is veranderd van een
reservistenleger in een beroepsleger;
van wie is het leger eigenlijk en wie is
er voor wie? Actuele vragen. Verder
veel aandacht voor het onlangs gehou-
den symposium van het KVNRO Plat-
form Rampenbestrijding en Crisisbe-
heersing (KPRC) te Breda over het zeer
actuele thema Cybercrime. Daarna
leest u een rijke en interessante bloem-
lezing van interessante onderwerpen
die op de Mid Winter Meeting van de
CIOMR de revue passeerden en versla-
gen van het CIOR Summer Congress
en de NISC.
Ook de nieuwe wervingscommissie
presenteert zich in dit nummer. Lees
op de achterzijde vooral het stuk over
de KVNRO badge die de afdeling Rot-
terdam heeft geregeld, bestel hem en
laat u zien als lid van de KVNRO!
Wij wensen u veel leesplezier!
 
Daarbij wensen wij u fijne kerstdagen,
een goede jaarwisseling en voorspoe-
dig 2015!
 
Namens de redactie,
Maj August Heij
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Van de voorzitter
Op 24 oktober 2014 was het dan zover. De Minister van Defensie stuurde de
nieuwe reservistennota 2014 naar de Tweede Kamer.
Het is een nota waarin duidelijk een stap wordt gemaakt naar het meer gebruik
maken van reservisten bij alle krijgsmachtdelen. Dat is belangrijk in een wereld
waarin steeds andere crises opduiken en waarop de krijgsmacht steeds een
ander antwoord moet geven en daarvoor andere competenties nodig heeft.
Het meer gebruiken van reservisten vraagt echter om een integrale aanpak –
en wat mij betreft ontbreekt die. Een integrale aanpak houdt namelijk in dat
aan alle aspecten in relatie tot het beleid wordt gewerkt om de gewenste uitkomst
mogelijk te maken. En dat doet de Minister niet.
Wat is er aan de hand. Deze maand werd mij op het KPRC symposium de vraag
voorgelegd of Defensie voldoende weet van de competenties bij haar reservis-
ten. Naar mijn stellige overtuiging is dat niet zo. Veel reservisten ingedeeld bij
NATRES en NATOPS hebben veel competenties waarop een beroep kan worden
gedaan. Zij zijn echter geworven op functie en er heeft nooit iemand bij stilge-
staan wat die reservist nog meer voor Defensie zou kunnen betekenen. Alleen
als die reservist zelf reageert op een uitvraag, wordt bekend wat hij of zij alle-
maal kan – tot dan is Defensie op dat gebied volledig onwetend.
Maar het is nog erger. Een zeer groot deel van de populatie reserveofficieren is
ouder dan 50 jaar. Reservisten mogen nu dienen tot 60 jaar. Vrijwel allemaal
willen ze langer dienen – maar Defensie wil niet!
De consequentie hiervan is dat de komende jaren per jaar tot 100 reserveoffi-
cieren uitstromen. De instroom is kleiner. De maximale capaciteit in de opleiding
is 96 per jaar, maar in de praktijk is de instroom slechts tussen de 60 en 65
reserve officieren per jaar. Het gevolg is dus krimp in plaats van groei!
Bij de reservistennota 2014 hoort een integrale aanpak. Dat betekent dus
verbeteren van de werving van reserve officieren met de gevraagde competen-
ties. De NATRES timmert goed aan de weg door studenten op te leiden, maar
voordat die de competenties (met werkervaring) hebben, gaat nog jaren duren.
De werving intensiveren – ik merk er nog niets van.
Hoe dit schip te keren? Ik zou denken dat een goede tijdelijke maatregel zou
zijn: Het verhogen van de uitstroomleeftijd van de reserveofficieren. Dat doet
men al wel, maar slechts bij een beperkte groep (voornamelijk medici). Maar
als bij een medicus de leeftijd niet de beperkende factor is, hoeft het dat bij
vele andere functies ook niet te zijn.
Dus Minister – zorg tijdelijk voor groei van uw bestand reserveofficieren door
de uitstroomleeftijd te verhogen – in ieder geval totdat de werving zodanig is
vergroot dat door uitstroom het aantal reserve officieren niet meer daalt!
Lkol Gert Dijk
Voorzitter KVNRO
 

 

Algemene Vergadering 2015
Het HB van de KVNRO heeft op basis van ervaringen van de laatste jaren de AV’s geëvalueerd.
Hieruit bleek dat het animo van de leden om de AV bij te wonen niet groot is (opkomst ca. 50 personen). Daarnaast
maakten een aantal leden opmerkingen over het op eigen kosten bijwonen van de lunch/dinerbuffet hetgeen voor een
aantal leden reden is buffet en/of vergadering niet bij te (willen) wonen.
Het HB heeft de BAR (Bestuurs Advies Raad) om advies gevraagd.
Op basis daarvan is door het HB besloten om het huishoudelijke deel van de AV in 2015 op een doordeweekse avond
te organiseren op een centrale locatie. Deze vergadering wordt gehouden op 13 april 2015 te Utrecht (Kromhoutkazer-
ne). Dit is dus in feite een technische en statutaire AV. Deze AV staat uiteraard open voor alle leden van de KVNRO.
 
Verder zal het openbare gedeelte van de AV ook in 2015 worden gehouden. Dit heeft een saamhorigheidskarakter.
De afdeling Friesland is bereid gevonden om in 2015 als gastheer op te willen treden. Deze bijeenkomst, die waarschijn-
lijk na de vakantieperiode gehouden zal worden, staat vooral in het teken van het ontmoeten. Ook zal ruimte gemaakt
worden voor bijvoorbeeld een aansprekende spreker. De dag wordt afgesloten met een maaltijd.
Via De Reserve Officier en/of de nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd over beide bijeenkomsten.
Noteert u in ieder geval: Algemene Vergadering 13 april 2015 Kromhoutkazerne Utrecht ('s avonds).
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is dat meerdere mensen toegang kun-
nen krijgen tot de account, zodat de
hele redactie artikelen kan invoeren en
opmaken.
Kortom: een werkwijze die beter bij ons
past.
 
Gezicht
Bij een nieuwe uitgave hoort ook een
nieuwe gezicht. Diverse adverteerders
werden afgelopen jaar bereid gevon-
den te adverteren, maar niet in het blad
zoals het was. Een meer eigentijdse
restyling werd een voorwaarde. Mid-
dels een externe grafische vormgever
is de huidige smoelwerk tot stand ge-
komen. Wij zijn er enthousiast over.
Wat u er van vindt, horen we graag!
 
Logo
En dan ons logo. De KVNRO beschikt
over enkele logo’s: de blauw-rode en
de oranje-witte versie; beiden niet in
een grafische kwaliteit die vandaag de
dag gewenst is. Met het oog op de
aanstaande viering van ons honderd-
jarig bestaan een must. Ook de KPRC
liep er bij elk symposium tegen aan.
En: zou een nieuw opgebouwd logo de
nieuwe look van De Reserve Officier
niet sieren? Een grafisch vormgever
werd verzocht met de beschikbare
gegevens en achtergronden van de
geschiedenis van ons logo het “oude”
logo opnieuw grafisch op te bouwen.
De blauw-rode versie is hierbij als uit-
gangspunt genomen omdat die de
oudste papieren heeft en blauw en
rood krachtiger kleuren zijn dan oran-
je. Maar dat logo bevat helemaal geen
oranje. Hier werd een oplossing voor
gevonden door aan te sluiten bij het
petembleem en de vlag van de Konink-
lijke Landmacht in de zeventiger en
tachtiger jaren van de vorige eeuw:
een blauwe vlag met een oranje cirkel
in het midden met daarin de leeuw.
Door het logo hier mee uit te rusten,
zijn én blauw en rood én oranje ver-
werkt. Daarmee werd gelijk de link
mogelijk naar de verticale balk op de
voorzijde, over de foto die de hele
pagina beslaat.
Kortom: een nieuw opgebouwd logo,
op een eigentijdse voorzijde. Zodat ú
weer trots kunt zijn op uw vereniging
en uw blad, het Hoofdbestuur een goed
werkbaar communicatiekanaal (terug)

Eindelijk
Een nieuw Hoofdbestuur trad drie jaar
geleden aan en wilde met nieuw elan
aan de weg timmeren. Waar een wil is,
is een weg. Geen doemscenario’s, wel
plannen. Vandaag is de eerste dag van
de rest van je leven: wat ga je doen?
Zo gingen we ook op weg met de re-
dactie. De toenmalige redactie trad
terug en een nieuwe redactie trad aan.
Maar de grens tussen geluk en pech in
het leven is dun en dat pakte voor De
Reserve Officier niet goed uit.
De intussen aangetreden webredactie,
vooral Dick Hesse, timmerde aan de
weg wat betreft de inhoud van de
website. Onze website is voortdurend
actueel en belangrijke documenten
zoals bijv. de documenten m.b.t. het
tot stand komen van het nieuwe reser-
vistenbeleid zijn via onze website te
vinden, zoals het hoort bij een vereni-
ging die de belangen van zijn leden
pro-actief behartigt.
Wat ons lijfblad betreft: een structureel
probleem bleek de werkwijze te zijn die
nodig was om een uitgave tot stand te
laten komen. Een grote hoeveelheid
handmatig werk, veel heen en weer
mailen met aanwijzingen, kostte de
hoofdredacteur bijna 40 uur.... op het
moment dat alles bij elkaar was. En dat
moet maar net uitkomen met de werk-
zaamheden, gezin, andere activiteiten
enz. Een bijna ondoenlijke taak voor
welke hoofdredacteur dan ook.
We zijn daarom op zoek gegaan naar
een nieuwe uitgever en die werd ook
gevonden. Een online systeem waar
we continu kunnen werken aan de
opbouw van ons blad. Vaste formats
waarop wij de inhoud invullen. Een
systeem waar we door slepen van
tekstgrenzen de tekst zich automatisch
aanpast. Als het hele nummer klaar is,
drukken we op de knop en direct gaat
de uitgever/drukker aan het werk met
het drukken van de uitgave. De adres-
sen worden er direct op gedrukt;
daarna worden ze geseald en verzon-
den naar de militaire post die de ver-
zending via TNT voor zijn rekening
neemt.
Geen piekbelasting meer kort voor
verschijnen, maar een gelijkmatige
opbouw van het nummer maakt het
beter mogelijk de inspanningen te
spreiden in de tijd. Bijkomend voordeel

heeft en het voor de redactie goed
werkbaar is om continu een blad samen
te stellen en uit te geven.
Leden die graag meedoen in dit team,
op welke wijze dan ook: meld u op
ro-redactie@kvnro.nl
 
Maj August Heij
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Beroeps? Reservist?
Een historische
schets
De Minister van defensie is hard bezig
een goed reservistenbeleid op poten te
zetten waarin de reservist vaker en in
meer rollen dan nu aanwezig is in de
krijgsmacht. De onderliggende rede-
nering is dat het huidige beroepsleger
aanvulling verdient van reservisten,
zowel om bepaalde specifieke vaardig-
heden en deskundigheid blijvend in de
krijgsmacht te krijgen als om capaciteit
voorhanden te hebben.
De niet uitgesproken veronderstelling
is dat de beroeps – van wie de krijgs-
macht “eigenlijk” is – zich laten helpen
door reservisten – die een beetje “te
gast” zijn in de krijgsmacht. Reservis-
ten kunnen allerlei nuttige rollen ver-
vullen, maar uiteindelijk zijn het de
beroeps die de dienst uitmaken en die
carrière in het apparaat maken. De
meeste reservisten zien het vermoede-
lijk ook zo, en discussies gaan meestal
over hoeveel van die aanvulling er
nodig is, en tot op welk niveau reser-
visten actief kunnen zijn.
Historisch is dit een verbazingwekken-
de situatie, omdat niet de vraag is waar
de reservist vandaan komt, maar waar
de beroeps vandaan komt. Staande
legers met personeel dat vast in dienst
is zijn een uitzondering – maar het is
de uitzondering die in de 19e en 20e
eeuw normaal werd, en dus zijn we
gewend om de wereld zo te zien. Oor-
spronkelijk was oorlogvoering een
zaak van amateurs, en dat duurde tot
ongeveer het eind van de 18e eeuw.
De laatste “reservistenoorlog” was de
Amerikaanse onafhankelijkheidsoor-
log, die tot op het hoogste strategische
niveau is gevoerd door reservisten –
George Washington was een heren-
boer die zodra de oorlog gewonnen
was terugkeerde naar Mount Vernon,
zijn boerderij bij wat nu Washington
DC is, en dat gold ook voor de leden
van de milities die Washington’s leger
vormden. Washington’s vijand – het
Britse leger – was ook een leger van
amateurs. De officieren waren leden
van de Britse adel die hun Royal Com-
mission gekocht hadden – en officiers-
schappen zijn in Engeland tot laat in
de 19e eeuw verhandelbaar geweest.
Zelfs Wellington, de grote man van
Waterloo en degene die Napoleon

definitief versloeg was een reservist die
zijn Commission gekocht had, en had
tussendoor civiele betrekkingen als
parlementslid en gouverneur.
Napoleon Bonaparte is een goed voor-
beeld van de in de 18e eeuw steeds
prominenter aanwezige beroepsoffi-
cier. Napoleon was opgeleid aan de
Ecole de Guerre – een opleiding waar
vooral kinderen van verarmde en lage
adel naar toe werden gestuurd. Dit
soort premoderne militaire academies
leverde officieren voor de genie en de
artillerie, de twee technisch complexe
wapenen. Zij ondersteunden de officie-
ren die de dienst uitmaakten in het
leger, de officieren van de infanterie
die geacht werden op grond van hun
afkomst over de juiste leiderschaps-
kwaliteiten en militaire inzichten te
beschikken. Omdat het militaire bedrijf
vooral een kwestie van aanleg zou
zijn – en die aanleg vooral bij leden van
de adel te vinden was, werd een oplei-
ding aan een militaire academie voor
hen niet nodig geacht, net zo min als
het nodig was om als beroeps voort-
durend in dienst te zijn. Opleiding en
ervaring zouden immers niets kunnen
toevoegen aan de vorming in de fami-
liekring en de adellijke stand. Dààr
werden mensen militair – aan een
militaire academie werd iemand vooral
goed in de wiskunde die nodig was om
te berekenen onder welke hoek een
kanon moest schieten. Maar waarom
dat kanon op een bepaald moment
moest worden afgeschoten kon je niet

 

George Washington - één van de laatste
premoderne veldheren die als reservist op
het allerhoogste militaire niveau opereer-
de.
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conflicten is de beroepsofficier groot
geworden en heeft hij zijn centrale rol
als militaire professional kunnen vero-
veren. Maar het is niet uit te sluiten dat
die rol weer verandert als de omstan-

leren aan een militaire academie – al-
leen als je lid was van de traditionele
militaire elite, de adel, kon je daar iets
van begrijpen.
In de 19e en 20e eeuw veranderde de
rol van de beroepsofficier die gevormd
was aan een militaire academie radi-
caal. Legers werden groter en tech-
nisch steeds complexer, en vereisten
goed opgeleide professionals. Samuel
Huntington heeft deze professionalise-
ring in The Soldier en the State mooi
beschreven. De 20e eeuw was de eeuw
van de beroepsofficier – de professio-
nal die op alle niveaus in de krijgs-
macht, van het vaak al technisch com-
plexe operationele niveau tot het aller-
hoogste strategische niveau. Reservis-
ten waren een mooie aanvulling, maar
alleen voor nauw omschreven rollen
waarvoor ze een specifieke opleiding
hadden genoten. Overigens zijn reser-
visten numeriek zeker in tijden van
oorlog en dreiging altijd in de meerder-
heid geweest, maar hun betekenis als
deel van het militaire establishment
werd steeds kleiner.
Wat wordt de toekomst? De beroeps-
officier als professional hoort bij een
bepaald soort leger: het grote leger dat
vooral tegen andere grote legers vecht.
In dat soort legers en in dat soort

digheden veranderen.
In asymmetrische conflicten – de war-
rige conflicten die vaak kleiner van
schaal zijn, die gedomineerd worden
door milities en terreurbewegingen,
waar burgers een centrale rol hebben,
die niet gaan om het veroveren van
grondgebied, en die vaak in het spot-
light van internationale media worden
uitgevochten – is de traditionele be-
roepsofficier niet meer de enige des-
kundige. Dezelfde Amerikaanse officie-
ren die in de Tweede Wereldoorlog als
subalterne officieren zo succesvol
tegen de Duitsers en Japanners had-
den gevochten, waren als hoofdofficie-
ren en generaals in Vietnam niet in
staat om greep te krijgen op het con-
flict. Dat is niet verwonderlijk, want het
was een conflict waar ze niet voor
waren opgeleid en waarvoor hun in-
strument – de infanteriedivisie - onge-
schikt was. Inmiddels zien we dat bij
asymmetrische oorlogsvoering militai-
ren zich laten bijstaan door politieke
adviseurs, en dat de rol van bijvoor-
beeld de CIMIC-officier die een duide-
lijker beeld heeft van het “human ter-
rain” toeneemt. De beroepsofficier is
nog steeds de expert in het toepassen
van geweld – hij kent immers de wa-
pens en de techniek. Wat het geweld
teweegbrengt is steeds meer een
kwestie voor civiele specialisten, al dan
niet tijdelijk in uniform. Een aanval op
een colonne tanks heeft een voor mi-
litaire professionals voorspelbare uit-
werking. Een aanval op een groep
terroristen waarbij ook niet betrokken
burgers en civiele infrastructuren “col-
lateral damage” zijn heeft onvoorspel-
bare gevolgen die niet beperkt zijn tot
het conflict zelf. En asymmetrisch
conflict zal de dominante vorm van
conflict blijven zelfs als er een nieuwe
Koude Oorlog komt. De vorige Koude
Oorlog is vooral uitgevochten in
“proxy-wars” omdat de risico’s van
directe confrontatie tussen super-
machten te groot zijn. Het conflict in
Oekraïne is vermoedelijk de eerste
“proxy war” in de nieuwe Koude Oorlog
- en heeft weer alle kenmerken van
asymmetrisch conflict.
In asymmetrische conflicten is de be-
roepsofficier niet meer de centrale
autoriteit, maar één van de spelers in
een team van zeer diverse specialisten.
In zekere zin is dat een verlies van
professionele autoriteit – maar de mi-
litaire professional is zeker niet de

David Petraeus - één van de eerste post-
moderne generaals die behalve een regu-
liere militaire opleiding ook een weten-
schappelijke opleiding heeft, namelijk een
master in de bestuurskunde en een PhD in
internationale betrekkingen.

enige professional die de afgelopen
decennia geleerd heeft dat zijn speci-
fieke kennis tekortschiet of ook voor
anderen toegankelijk is. Militaire pro-
fessionals blijven nodig – de wapen-
systemen zullen steeds complexer
worden - maar ze zullen steeds vaker
hun beslissingen moeten maken
samen met andere deskundigen. Voor
een deel kunnen die deskundigen re-
servisten zijn en zullen zowel beroeps
als reservisten elkaar beter moeten
leren kennen – bijvoorbeeld door ge-
zamenlijk opleidingen te doen. De re-
cente gezamenlijk MDV is een mooi
voorbeeld, net zoals beroepsofficieren
die in de gelegenheid worden gesteld
aan universiteiten en hogescholen te
studeren. Op dat gebied moet er veel
meer gebeuren. Nu is het nog een
uitzondering, maar het moet normaal
zijn dat beroeps en reservisten elkaar
binnen en buiten de krijgsmacht ont-
moeten, en liefst niet alleen in school-
banken. Het belangrijkste is misschien
dat militaire professionaliteit niet meer
wordt gezien als het voorrecht van de
beroepsofficier. Militaire professionali-
teit is meer dan kennis van wapensys-
temen en commandovoering. Het is de
brede kennis van conflicten. Dat kan
heel goed op de KMA onderwezen
worden – maar zeker niet uitsluitend,
omdat conflicten meer lagen hebben
en steeds complexer worden. En net
zoals complexiteit van het militaire
bedrijf ten grondslag heeft gelegen aan
de opkomst van de beroepsofficier, zal
de complexiteit van het conflict de
opkomst van een nieuw type militaire
professional veroorzaken. Dat kan een
breed opgeleide militair zijn, maar ook
en militair opgeleide civiele specialist,
die beiden dezelfde combinatie van
civiele en militaire vaardigheden kun-
nen mobiliseren. Geen strikt militaire
professional meer, maar een deskun-
dige op het gebied van conflictanalyse
en conflictbeheersing.

Maj. dr. Jaap Hoogenboezem is officier
bij 1CMI-Co, docent bestuurskunde
aan de Universiteit Maastricht en
schrijver van de biografie H.J. Kruls:
een politieke generaal (Boom 2010).
Dit artikel is een bewerking van de rede
die hij heeft uitgesproken tijdens de AV
op 10 mei 2014.
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“Defensie is niet de redder in nood”
 
Verkenning civiel-militaire samenwerking in het cyberdomein
 
Door Martin Bobeldijk
Senior communicatieadviseur en tekstschrijver
Turnaround Communicatie bv

Het internet heeft een wereldwijd probleem. De onveiligheid neemt toe. De
vele rapporten die geschreven worden over cybercrime en cyber security, zijn
het hierover eens. En wie heeft het nog niet aan den lijve ondervonden?
Malware. Virussen. Spam. Gestolen wachtwoorden. Platgelegd internetban-
kieren. Er komt geen einde aan de reeks cyberaanvallen. Burgers zijn steeds
vaker het slachtoffer. Maar ook overheden, banken en andere belangrijke
(vitale) sectoren in Nederland liggen zwaar onder vuur. In hoeverre is civiel--
militaire samenwerking op dit vlak mogelijk?
 

Erik Akerboom, secretaris-generaal
van het Ministerie van Defensie, is
helder in zijn antwoord: “Als het gaat
om cybercrime, ligt de bal bij politie en
Openbaar Ministerie. Defensie heeft
daarin geen rol.” Commandant der
strijdkrachten Tom Middendorp is net
zo duidelijk als het gaat om de bescher-
ming van digitale netwerken in Neder-
land: “De krijgsmacht is niet de firewall
van Nederland. Overheden en bedrij-
ven zijn zelf verantwoordelijk voor de
beveiliging van hun netwerken. Dat
geldt ook voor burgers. Als er in uw
huis wordt ingebroken, vraagt u zich
toch ook niet af waarom Defensie uw
huis niet heeft verdedigd? U dient zelf
uw netwerken te beveiligen en te her-
stellen. Daar kunnen wij niet bij helpen.
Al is het alleen maar omdat het groot-
ste deel van het digitale netwerk in
Nederland in handen is van private
partijen. Defensie is niet de redder in

nood.”

Vervagende grenzen
Volgens Middendorp is ‘counterstrike’
- het optreden tegen een tegenstander
- de kerntaak van de krijgsmacht. Dat
betekent dat Defensie zich in het cy-
berdomein richt op staten en kleine
groepen die ons land digitaal aanvallen
om chaos te creëren, de maatschappij
te ontwrichten of te spioneren. “Een
oorlog draait tegenwoordig niet meer
alleen om wapengeweld. Het draait in
toenemende mate om het ontwrichten
van samenlevingen en het creëren van
chaos, door het uitvoeren van cyber-
aanvallen. Dat voorkomen wij door
inlichtingen te verzamelen en offensief
in te grijpen in de systemen van de
tegenstander. Onze taak op dit vlak is
dus duidelijk gescheiden van de taken
die civiele autoriteiten hebben.”
Hoewel het er op lijkt dat Defensie de

boot afhoudt als het gaat om civiel-mi-
litaire samenwerking in het cyberdo-
mein, blijkt de soep toch niet zo heet
gegeten te worden als zij wordt opge-
diend. Akerboom constateert namelijk
dat het lastig is om iemand te identifi-
ceren die een aanval uitvoert. “Is het
een crimineel? Een hobby hacker? Een
spion? Of een terrorist? Daardoor ver-
vagen de grenzen tussen externe en
interne veiligheid, en tussen militair en
civiel. Dit is dé reden waarom we
moeten samenwerken.” En het kan
ook. Defensie heeft namelijk als derde
hoofdtaak het ondersteunen van civie-
le autoriteiten. “In dat kader kunnen
civiele veiligheidsinstanties ter onder-
steuning van hun eigen taken, een
beroep doen op onze cyberexpertise.
We werken nu al samen met het Nati-
onaal Cyber Security Centrum en zullen
dat ook gaan doen met de High Tech
Crime Unit van de politie.” Volgens
Middendorp is het zelfs bittere nood-
zaak om samen op te trekken en ken-
nis te delen, gezien de schaarste aan
goede mensen en middelen in Neder-
land. “Samen ontwikkelen we ons
sneller, waardoor de kans op een suc-
cesvolle integrale aanpak van cyber-
aanvallen het grootst is.”
 
Samenwerken is te vrijblijvend
De uitgestoken hand van Defensie sluit
aan bij wat Dick Schoof, nationaal
coördinator terrorismebestrijding en
veiligheid (NCTV), voor ogen heeft:
participatie op het gebied van cyber
security. Hij kiest bewust niet voor het
woord ‘samenwerken’; dat is te vrijblij-
vend. Participatie heeft volgens hem
meer in zich: samen bouwen én elkaar
aanspreken op resultaten.
Enerzijds ziet hij dit tot stand komen
tussen publieke en private partijen. De
Cyber Security Raad is er een voor-
beeld van. In deze Raad is de top van
overheid, bedrijfsleven en wetenschap
vertegenwoordigd en gezamenlijk
ontwikkelen zij een visie op cyber se-
curity. Ook adviseren zij gevraagd en
ongevraagd het Kabinet op dit terrein.
De jaarlijkse campagneweek Alert on-
line is een ander voorbeeld. NCTV,
bedrijfsleven en kennisinstituten wer-
ken gezamenlijk aan de digitale be-
wustwording van Nederland.
Anderzijds vindt participatie steeds
vaker plaats tussen NCTV en Defensie.
Schoof: “We houden er rekening mee
dat militaire inzet in het buitenland kan
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leiden tot digitale aanvallen op civiele
doelen in Nederland. Zo wordt de na-
tionale veiligheid in gevaar gebracht.
De snelheid waarmee dergelijke aan-
vallen zich manifesteren, vraagt om
een snelle, gecoördineerde en flexibe-
le reactie. Daarbij kunnen we een be-
roep doen op de cybercapaciteiten van
Defensie. Zo werken we samen met
het Defensie Computer Emergency
Response Team, het Defensie Cyber
Commando en de Joint Sigint Cyber
Unit (samensmelting AIVD en MIVD).
Ook zie ik een rol weggelegd voor ‘cy-
ber reservisten’.” Alles overziend con-
stateert Schoof dat hij in het civiel-mi-
litaire cyberdomein eigenlijk niet meer
kan spreken van participatie, maar van
verwevenheid. “We zijn al een stap
verder. De uitdaging is om dat nog
verder vorm te geven en er nog meer
uit te halen.”
 
 
Gebrek aan kennis bij veiligheid-
sregio’s
Grote afwezige in het cyberdomein zijn
de veiligheidsregio’s. Hoewel zij in
Nederland verantwoordelijk zijn voor
rampenbestrijding en crisisbeheersing,
lijkt het thema ‘cybercrime’ en de ge-
volgen daarvan volledig langs hen
heen te gaan. Schoof erkent dit. “Het
staat niet op hun agenda en het is voor
hen een ver-van-mijn-bedshow.” Ook
Nico van Mourik, directeur veiligheids-
regio Midden- en West-Brabant, moet
dit toegeven. “Er is geen awareness en
geen kennis over dit thema in de vei-
ligheidsregio’s aanwezig.” Schoof nu-
anceert het gebrek aan kennis bij de
veiligheidsregio’s enigszins, door aan
te geven dat zij geen directe rol hebben
in detectie en respons. Wel vindt hij,
dat zij zich beter moeten realiseren
welke impact cybercrime heeft op de
vitale infrastructuur en de samenle-
ving. “Want dat is van invloed op hun
crisisrespons.” Van Mourik denkt dat
de veiligheidsregio’s hierin een slag
kunnen maken, omdat zij zich momen-
teel ontwikkelen van een organisatie
voor fysieke veiligheid naar een orga-
nisatie voor maatschappelijke crisisbe-
heersing. “Het gaat bij ons steeds meer
om maatschappelijke continuïteit: hoe
kom je zo snel mogelijk weer terug naar
genormaliseerde verhoudingen. Als
regionale netwerkorganisatie kunnen
wij hierin een rol spelen, door relevan-
te partijen aan elkaar te verbinden.”

Verschuiving naar moderne
crisisbeheersing
Ondanks het positieve toekomstbeeld
van Van Mourik, hebben de veiligheids-
regio’s nog een lange weg te gaan. Rob
de Wijk, directeur van The Hague
Centre of Strategic Studies, vertelt
namelijk aan de hand van verschillen-
de onderzoeksrapporten dat er nog wel
het een en ander schort aan de regio-
nale crisisbeheersing. “In het alge-
meen komt het er op neer, dat de
grootschalige operationele crisisbe-
heersing niet op orde is. Verder wordt
er te weinig geoefend, te weinig ge-
leerd van crises en lijken de politie en
de Geneeskundige Hulporganisatie in
de Regio zich af te scheiden van de
veiligheidsregio.” Uit de rapporten
blijkt verder dat er geen heldere aan-
sturing is, er gebrek is aan duidelijke
crisiscommunicatie en er geen eendui-
dige doctrine voor optreden is. Verder
constateert de Algemene Rekenkamer
in haar laatste rapport ‘Zicht overheden
op beschermen burgers en bedrijven’
dat de informatievoorziening naar de
minister onvoldoende is, er geen sa-
menhang in handelen is bij rampenbe-
strijding en crisisbeheersing, er te veel
veiligheidsregio’s zijn voor een goede
landelijke samenwerking en dat het
zicht ontbreekt op een doelmatige
besteding van publieke middelen. Vol-
gens De Wijk moet er snel wat gaan
gebeuren, willen de veiligheidsregio’s
in de toekomst blijven bestaan. In zijn
optiek doen ze er verstandig aan De-
fensie om hulp te vragen. Deze orga-
nisatie is namelijk gewend om groot-
schalige en complexe operaties aan te
sturen, is operationeel en doctrine
gericht, heeft leiderschap laag in de
organisatie gepositioneerd, adopteert
snel nieuwe methoden, borgt lessons
learned en heeft als geen ander erva-
ring met planvorming, opleiden, trai-
nen en oefenen. Wel zal Defensie dan

meer politiek gevoel en begrip voor de
werkwijzen van anderen moeten ont-
wikkelen. “Het zou van grote kracht
getuigen als de veiligheidsregio’s
weten op te schuiven van klassieke
rampenbestrijding naar moderne cri-
sisbeheersing. Cyber aanvallen leveren
nieuwe veiligheidsrisico’s op, worden
geïmporteerd uit het buitenland met
lokale gevolgen, hebben effect op
rampenbestrijding en crisisbeheersing,
en vragen om een multidisciplinaire
aanpak. Dit digitale tijdperk vraagt om
een herpositionering van de veilig-
heidsregio’s.”
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Financiële stelsel mogelijk in gevaar
Robert Mueller, hoofd van de FBI, heeft ooit gezegd dat we een digitale Pearl
Harbour kunnen verwachten. De vitale infrastructuur, waaronder banken,
water- en energiebedrijven, is kwetsbaar en derhalve vatbaar voor cyber
aanvallen. Uitval van deze dienstverlening heeft grote impact op de samen-
leving. Civiele en militaire instanties slaan de handen ineen om dit te voorko-
men. Maar hoe gaat die sector eigenlijk zelf om met cyberdreigingen? Coen
Voormeulen, divisiedirecteur Betalingsverkeer bij De Nederlandsche Bank,
vertelt.

“Van oudsher hebben banken te maken met criminelen. In de huidige digitale wereld
hebben we echter ook te maken met staten en veiligheidsdiensten die het op onze fi-
nanciële sector hebben gemunt. Daarbij gaat het niet alleen om uw portemonnee, maar
ook om onze financiële systemen. De systemen die de betalingen regelen tussen banken
onderling, noemen we wholesale systemen. Betalingen tussen consumenten en bedrijven
noemen we retail. Gaat er wat mis in de wholesale systemen, dan heeft dat grote ge-
volgen. Miljarden aan betalingen kunnen niet meer worden gedaan, waardoor het hele
financiële stelsel in gevaar wordt gebracht. Problemen in de retail zijn minder ernstig.
Dan hebben we het vooral over ongemak. Hoewel dat ver kan gaan, zoals het niet meer
kunnen beschikken over geld en mensen die daarom winkels leeghalen. Maar dan nog
stort de samenleving niet gelijk in, terwijl we die kans wel lopen als de wholesale syste-
men het begeven. Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer – hierin hebben alle
partijen zitting die een rol spelen in het Nederlandse betalingsverkeer – heeft geconsta-
teerd dat het betaalverkeer echter voldoende robuust is en dat er voldoende alternatie-
ven voorhanden zijn als de retail systemen toch onverhoopt uitvallen. En mocht het echt
helemaal misgaan, dan kennen we het Tripartiete Crisismanagement Orgaan (TCO).
Hierin zijn De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het Ministerie
van Financiën vertegenwoordigd. Zij laten zich bijstaan door een consultatiegroep, be-
staande uit de directies van banken en andere financiële instellingen, en vier adviesgroe-
pen met experts (wholesale, retail, effecten en communicatie). Tijdens de DDOS-aan-
vallen in april 2013 heeft de TCO bijvoorbeeld gefunctioneerd. Naast de eigen structuren
werkt de financiële sector veel samen met andere partijen, zoals het Nationaal Cyber
Security Centrum.
 
 
Alle hens aan dek
Maar wat doen andere veiligheidsorganisaties en hulpdiensten als het betalingsverkeer
uitvalt, met grote maatschappelijke onrust tot gevolg? Jack de Vries, oud-staatssecreta-
ris van Defensie, gaat daarover in discussie met een tijdelijk geformeerd landelijk civiel--
militair crisisteam:
Wim Hafkamp, CISO Rabobank Groep,
Coen Egberink, lid Cyber Adviesraad ICT Nederland,
Erik van Limburg, COO Brinks Nederland,
Patricia Zorko, politiechef landelijke eenheid,
Jaya Baloo, CISO KPN,
Peter van Zunderd, voorzitter landelijke operationele staf,
Kolonel Hans Folmer, commandant Defensie Cyber Commando.

Het wordt duidelijk dat een grote landelijke uitval van ICT en betalingsverkeer lastig is.
Voor het crisisteam is het alle hens aan dek om rellen, plunderingen en beveiliging van
locaties en waardetransporten in goede banen te leiden. Zij schakelen Defensie in ter
ondersteuning van het civiel gezag. Gezien de complexe ICT-netwerken in Nederland
verwacht het team zeker de eerste 24 uur geen oplossing. Eerst moet onderzocht worden
wat er aan de hand is en welke systemen mogelijk geïnfecteerd zijn. Daarom worden in
deze situatie zo snel mogelijk nog werkende computersystemen uitgeschakeld, om te
voorkomen dat ook die geïnfecteerd worden. Als dat is gebeurd, kan gewerkt worden
aan een oplossing.

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het symposium 'Cybercrime; de digitale vijand voor ons allen. Nut en
noodzaak van civiel-militaire samenwerking' op 20 november 2014 op de KMA in Breda. De Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) en het Korps Nationale Reserve (Natres) zijn bij uitstek de organisatoren van
dit symposium, omdat hun leden civiele kennis en kunde koppelen aan militaire vaardigheden en inzichten.
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Dick Schoof

·Nederland lijdt 9 miljard euro schade door cyber criminaliteit. Anderhalf procent van
ons Bruto Nationaal Product zijn we kwijt aan cyber criminelen. Wereldwijd gaat het om
325 miljard. Dit blijkt uit een rapport van McAfee. Het wereldwijde web heeft een we-
reldwijd probleem. Cyber criminaliteit is de afgelopen jaren zeer sterk toegenomen en
daarmee ook de potentiële schade voor de economie en veiligheid van ons land.

·Steeds vaker zijn burgers het slachtoffer zijn van cyber criminaliteit. Onderzoek toont
aan dat burgers bijna even vaak slachtoffer zijn van hacken als van fietsendiefstal. 

·Een andere grote dreiging is cyber spionage.
·Samenwerking is te vrijblijvend. In het kader van cyber security gaat het om participa-
tie: het samen dingen bouwen en elkaar aanspreken op de resultaten. Het Nationaal
Cyber Security Centrum (NCSC) is de komende jaren hét kenniscentrum en dé netwerk-
organisatie die publiek, privaat, nationaal, internationaal, civiel en militair bij elkaar
brengt.

·Voor overheid en bedrijfsleven gaat de meeste dreiging uit van statelijke actoren (spi-
onage) en beroepscriminelen (‘Cyber crime as a service’).

·Door kennis met en over elkaar te delen, kunnen we ons beter voorbereiden op drei-
gingen. Daarbij hebben we te maken met een schaarste aan goed opgeleide cyber
deskundigen. Cyber reservisten kunnen hierin een grotere rol gaan spelen.

·Had ik het eerder over participatie, in het civiel-militaire domein zijn we al verder: in-
tegratie. De verwevenheid van ons optreden is op meerdere plaatsen zichtbaar, zoals
bij de Nucleair Security Summit, detachering over en weer tussen DefCERT en NCSC,
en de oprichting van de JSCU. De uitdaging is om nog meer te halen uit deze verwe-
venheid en onze kennis en kunde optimaal voor elkaar in te zetten.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
 
 

 

Erik Akerboom
Secretaris-Generaal Ministerie van Defensie
 
• De grenzen tussen militair en civiel, tussen nationaal en internationaal, ver-
vagen. Een crimineel, terrorist, spion of hobby hacker maakt zich niet als zoda-
nig bekend, waardoor een gezamenlijke aanpak nodig is en we vandaag over
grenzen heen moeten stappen.
• We zitten in de transitie naar The Internet Of Things. Alle apparatuur wordt
aan het internet gekoppeld. Dat maakt het leven makkelijker, maar roept ook
vragen op over privacy. En het maakt ons kwetsbaar. Dat geldt bijvoorbeeld
voor veel kritische processen in de industrie die via internet worden aangestuurd.
Deze systemen zijn ontworpen in een tijd dat internet nog niet bestond en er
een ander dreigingsniveau was. Dat vraagt om forse security investeringen,
maar die zijn niet populair in deze tijd van economisch slecht weer…
• In 2013 ontvangt Defensie 22.000 stuks malware, circa 11.500 portscans, 1
miljoen spam-gerelateerde e-mails en 12.000 e-mails met virussen.
• Cyber is zeer relevant voor Defensie. IT is verbonden aan ieder wapensysteem.
Daarom werken we hard aan de opbouw van onze cybercapaciteiten. Het De-
fensie Computer Emergency Response Team (DefCERT) is versterkt. De cyber
inlichtingencapaciteit bij de MIVD is uitgebreid, en samen met de AIVD is de
Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) gestart. Ook is inmiddels het Defensie Cyber
Commando opgericht. Dit commando neemt de ontwikkeling en inzet van mili-
taire operationele en offensieve capaciteiten voor zijn rekening.
• Vanuit de derde hoofdtaak van Defensie – ondersteunen van civiele autoritei-
ten – is deze cyber capaciteit ook beschikbaar in het kader van civiel-militaire
samenwerking. We willen en moeten samenwerken. Hierin is ook een belang-
rijke rol weggelegd voor reserveofficieren. Naast uw reguliere werk vervult u
ook een militaire functie. U brengt beide werelden als geen ander bij elkaar.
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Generaal Tom Middendorp
Commandant der Strijdkrachten, Ministerie van Defensie 
• Het risico op een cyber aanval neemt toe. Cyber operations is dan ook een
belangrijk militair vraagstuk geworden. Maar we moeten wel onderscheid
aanbrengen naar motieven. Gaat het om criminaliteit of spionage? Is het een
aanval op of tegen ons grondgebied? Dat bepaalt mede wie er tegen op moet
treden. Neem cyber crime. Dat voorkom je niet door Defensie in te zetten.
Defensie is niet de firewall van Nederland. Wij verdedigen geen digitale netwer-
ken. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Wordt u getroffen door cyber crime,
dan is Defensie niet de redder in nood. Al is het maar vanwege het feit dat 95%
van de netwerken in Nederland in private handen is.
• De krijgsmacht treedt op tegen een tegenstander, om hem het handelen
onmogelijk te maken. Denk aan statelijke actoren of kleine groepen die ons land
willen ontregelen. Het doel is maatschappelijke onrust en chaos. Ik verwacht
dat deze ontwikkelingen zich doorzet; het verzwakken van de tegenstander
zonder zwaar geschut of fysieke aanwezigheid. We hebben het dan nog steeds
over oorlog en gewapend conflict, maar dan zonder bommen en granaten. Het
draait veel meer om acties die gericht zijn op het ontwrichten van de samenle-
ving. Aan Defensie de taak om dat te voorkomen. Op cyber gebied is Defensie
daarom vooral counterstrike. Wij kunnen informatie vergaren, maar ook ingrij-
pen in commandovoering- en informatiesystemen van de tegenstander. De
aanval is soms de beste verdediging.
• Wij bouwen veel cyber expertise op. Expertise die ook civiel wordt opgebouwd
als het gaat om de bevei-liging van systemen van bedrijven en overheden. We
kunnen krachten bundelen door kennis en kunde te ontsluiten, zoals we ook op
andere specialistische terreinen doen. Het Defensie Cyber Commando en onze
cyber reservisten kunnen daarin een rol spelen. Zij brengen waardevolle cyber
kennis met zich mee van buiten Defensie en kunnen zo onze capaciteit snel
uitbreiden. Defensie kan ter ondersteuning van civiele autoriteiten dus welde-
gelijk een bijdrage leveren op cyber gebied. We moeten elkaar vinden en gebruik
maken van elkaars mensen en middelen. De kans op een succesvolle integrale
aanpak is daarmee het grootst.
 Nico van Mourik

Directeur veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
• Cyber crime en cyber security zijn hele nieuwe thema’s voor de veiligheidsre-
gio. Hierover is nog geen bewustwording en kennis aanwezig. Wel wordt er
gewerkt de beveiliging van interne en crisismanagementsystemen. Cyber is het
thema van de toekomst. In onze regio is dit aangemerkt als onderwerp waarin
we ons moeten bekwamen, samen met onze partners.
• Cyber past bij de ontwikkeling die de veiligheidsregio momenteel doormaken:
van fysieke veiligheid naar maatschappelijke crisisbeheersing. Uiteindelijk draait
ons werk om maatschappelijke continuïteit: hoe kom je zo snel mogelijk terug
naar genormaliseerde verhoudingen. We blijven uiteraard fysieke veiligheid ook
doen, maar we maken de beweging naar meer slagkracht voor maatschappe-
lijke veiligheid.
• Veiligheidsregio’s zijn warm voorstander van civiel-militaire samenwerking.
Dat levert veel waardevolle samenwerkingsverbanden op. Zo is er een geza-
menlijke oefening Wake-Up, helpt een Pantsergeniebataljon het waterschap en
staan crashtenders van de luchtmachtbasis klaar voor civiele brandbestrijding.
We onderzoeken de mogelijkheden voor medegebruik van het luchtmachtsimu-
latie-centrum en het nieuwe CBRN-centrum (chemisch, bacteriologisch, radio-
logisch, nucleair).
• Samenwerking tussen Defensie en de ‘witte sector’ (geneeskundig) is nog een
onontgonnen terrein. Daar valt nog een wereld te winnen.
• Tot 2014 hebben de veiligheidsregio’s veel aandacht besteed aan de eigen
organisatie en de brandweerzorg. Die periode is afgesloten en er wordt nu in-
vulling gegeven aan ‘de veiligheidsregio als netwerkorganisatie’. De buitenwereld
moeten we naar binnen halen, omdat wij lang niet overal over gaan. Denk aan
gas, water, elektriciteit. Wij zullen ons meer en meer verbinden met andere
partijen.
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Rob de Wijk
Directeur Haags Centrum Strategische Studies
 
• Er vindt een verschuiving plaats van klassieke rampenbestrijding naar moder-
ne crisisbeheersing. Dit komt door een toenemende verwevenheid van de in-
terne en externe veiligheid. De snel veranderende wereld levert veiligheidsrisi-
co’s op. Bedreigingen worden ‘geïmporteerd’, met lokale repercussies tot gevolg.
En de effecten van rampen en crises worden steeds grootschaliger en grens-
overschrijdend. Een multidisciplinaire aanpak is vereist.
• Het hoofd van de FBI, Muller, heeft ooit gezegd dat er een digitale Pearl
Harbour aankomt. Een grootschalige aanval op vitale infrastructuur, als gevolg
van kwetsbare SCADA-systemen (aansturing industriële processen). Deze sys-
temen zijn kwetsbaar, omdat ze nooit ontworpen zijn om op het internet aan
te sluiten.
• Uit diverse rapporten blijkt dat de rampenbestrijding en crisisbeheersing in
Nederland niet op orde is. De grootste problemen doen zich voor als het gaat
om grootschalige rampen en crises. Een bloemlezing:
   - na incidenten en oefeningen wordt er nauwelijks geëvalueerd,
   - veiligheidsregio’s zijn brandweer zwaar, GHOR en Politie lijken zich
     af te scheiden,
   - rol burgemeester als opperbevelhebber laat zich moeilijk rijmen met die van
     burgervader,
   - wel rampenbestrijding, weinig crisisbeheersing,
   - multidisciplinaire voorbereiding en samenwerking laat te wensen over,
   - informatievoorziening naar de minister is onvoldoende,
   - 25 veiligheidsregio’s; een te groot aantal voor goede landelijke samenwerking
     en kennisuitwisseling,
   - geen zicht op doelmatige besteding van publieke middelen.
• De veiligheidsregio’s kunnen de sterke punten van Defensie benutten. Deze
organisatie is gewend om grootschalige en complexe operaties onder uiteenlo-
pende omstandigheden te leiden. Het leiderschap ligt laag binnen de organisa-
tie en met is gewend om operationeel en doctrinegericht te denken. Militairen
hebben ervaring met het leiden van (mobiele) hoofdkwartieren. Planvorming,
opleiding, training, oefenen en borgen van lessons learned zit in hun genen.
Het zijn teamplayers, die nieuwe werkmethoden snel adopteren.
• Wel zal Defensie zijn zwakke punten moeten aanpakken, want er is weinig
politie/bestuurlijk gevoel aanwezig in de organisatie. De strakke organisatie en
hiërarchie resulteert in onbegrip voor de werkwijze van anderen. Om tot sa-
menwerking te komen dient deze opstelling veranderd te worden.
• Overheid, bedrijfsleven en wetenschap hebben nog een weg te gaan om
verschillen en belangen te overbruggen. De verkokering dient opgeheven te
worden. Beleid, prestaties en middelen moeten meer op elkaar afgestemd
worden. En ook kan kennisontwikkeling gezamenlijk opgepakt worden. Vast
staat dat er bij alle partijen op alle niveaus meer aandacht moet komen voor
cyber security.
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De officiële opening van het congres
vond plaats in de Lunszaal van het
NAVO hoofdkwartier, met als gastspre-
kers de Vicepremier en minister van
Defensie van België, De Crem, en de
Supreme Allied Commander Europe
(SACEUR) tevens US Europe Comman-
der (EUCOM) Generaal Breedlove.
Generaal Breedlove benadrukte de
fundamentele rol van reservisten, on-
derofficieren en officieren, in de mo-
derne krijgsmacht. In het bijzonder
noemde hij de bijdrage van de militair
medische reservisten bij uitzendingen.
Minister De Crem drong aan op een
actieve rol van reservisten in de huidi-
ge strijdkrachten, met name ook in de
medische sector. Hij bevestigde de
noodzaak om de samenwerking op
defensiegebied te versterken op alle
niveaus, tussen de geallieerden en hun
partners. 
Tijdens de ledenvergadering CIOMR,
het Executive Committee, werd het
verzoek behandeld van het Committee
of Chiefs of Medical Services in NATO
(COMEDS) om een onderzoek te doen
naar de algemene bijdrage van medi-
sche reservisten in de NAVO landen,
die beschikbaar zijn voor medische
ondersteuning tijdens uitzendingen.
Het CIOMR zal graag aan dit verzoek
voldoen.
De wetenschappelijke bijeenkomst
vond plaats op 7 februari in de Luns-
zaal:
“Stress en burn-out bij militairen.
De volgende uitdaging is: de per-
soonlijke aanpak”
Kolonel-arts (R) b.d. BEL A Alexander
Van Acker.
Als psychiater maakt de spreker een
onderscheid tussen uitwendige- en
inwendige stress. Uitwendige stress
betreft de “objectieve” factoren die tot
stress kunnen leiden (klimaat, geogra-
fie, slaaptekort etc.) maar interne
stress betreft “subjectieve” factoren
(pijnlijke herinneringen, disfunctionele
geestelijke strategieën) en die zijn

gevaarlijker. Deze betreffen de span-
kracht van het individu en het zou een
uitdaging moeten zijn voor de eenhe-
den om juist die “interne stress facto-
ren” van hun personeel te ontdekken
en aan te pakken. Vanzelfsprekend zou
dit ook preventief kunnen werken!
Afstand gedaan zou moeten worden
van een viertal misverstanden: selectie
(op uiterlijke factoren) in plaats van
training, de gedachte dat stress goed
is voor een mens, het “Rambo” syn-
droom en ouderwetse “oppep” tech-
nieken. Ook is het een misverstand om
te denken dat stress goed is voor een
mens want elke vorm van stress heeft
zijn prijs. Stress is bovendien cumula-
tief en een fysiologische stress reactie
kan daardoor gemakkelijk uitmonden
in een burn-out. Echter, er bestaat
geen leven zonder stress en daarom is
de mens uitgerust met aanpassing
mechanismen tegen uitdagingen en
bedreigingen. Samenvattend kan ge-
zegd worden dat maatregelen tegen
stress algemeen of specifiek zijn. De
uitdaging ligt vooral bij de laatste
omdat stress een individueel probleem
is. Daarom wordt nu gewerkt aan een
continue selectie gebaseerd op stress
detectie in een vroeg stadium en daar-
door stress preventie.
 
“De bijdrage van de militair medi-
sche reservisten aan calamiteiten
en humanitaire ondersteuning
over de grens tussen Noord Ier-
land en de Ierse Republiek van
2006 tot 2013”
Luitenant-kolonel MC (R) GBR A Alan
Moore MBE, TD, DL, BSc (Hons) FRICS,
RAMC(V), Commandant AMS Operati-
onal Headquarters Support Group.
Voor deze lezing is enige kennis van de
Ierse geschiedenis nodig en met “-
grensoverschrijdende activiteiten” wordt
de grens tussen de Ierse Republiek en
Noord-Ierland bedoeld. Deze grens
mag “zeer beladen” worden genoemd.
De oorsprong van de intensivering van

het gebruik van de Ierse militair medi-
sche reservisten is gelegen in de na-
sleep van de Omagh (Noord Ierland)
explosie in 1998. Deze explosie met
een autobom, aangericht door de Pro-
visional Irish Republican Army, doodde
29 mensen en verwondde er 220. De
plaatselijke civiele medische diensten
konden het aanbod nauwelijks verwer-
ken en erkenden al snel dat een grens-
overschrijdende inzet, hulp van buiten,
effectiever zou zijn. Vandaar de roep
om bijstand van over de grenzen.De
waarde van de Engelse militair medi-
sche reservisten is onder andere gele-
gen in hun bijdrage aan training in
spoedeisende- en humanitaire hulp en
in de mogelijkheid voor militair medi-
sche reservisten om hun civiele func-
ties en invloed in te zetten. In het kader
van de Ierse problematiek gaat het dan
ook om een bijdrage te leveren aan de
militaire diplomatie vanwege hun con-
tact met de burgerbevolking! In 2006
werd aan de Engelse medische reser-
visten opgedragen om de Mass Inci-
dent Medical Management Systems
(MIMMS) training te verzorgen voor de
ambulance diensten. Het succes van
deze cursus gaf aanleiding om de mo-
gelijkheden te onderzoeken deze vaar-
digheden ook “grensoverschrijdend” te
trainen. Dit leverde natuurlijk uitdagin-
gen op voor de GBR en de Ierse mili-
taire organisaties maar de toegevoeg-

“Military intervention of reserve medical forces in natural disas-
ter response management”
Verslag van de CIOR/CIOMR Mid Winter Meeting van 6 tot 8 februari 2014 
in het NAVO hoofdkwartier in Brussel (BEL).
Kolonel-arts (R) prof. dr. O.C.K.M. Penn, President CIOMR 2012-2014
Majoor-arts (R) dr. C. Vermeulen, Internationale Vice President CIOMR 2012-2014
Kapitein-arts (R) R. Favié, Nationale Vice President CIOMR
Luitenant (R) M. Huiberts.
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de waarde gaf uiteindelijk de doorslag.
Uiteindelijk leidde dit initiatief tot de
oefeningen “Medical Bridge”, aange-
vend de brugvorming tussen beide
landen. Hierna werd overeengekomen
om de Battle Field Trauma Life Support
(BATLS) cursus ook grensoverschrij-
dend te gaan geven. De cursus werd
als uniek gezien vanwege het feit dat
nu een groot aantal personen in een
Engels uniform de Ierse Republiek
betraden. Dat was nog niet voorgeko-
men sinds de afscheiding van Ierland
in 1922! Concluderend kon worden
gezegd dat de waarde van de militair
medische reserve ook kan worden af-
gemeten aan hun bijdrage aan training
en ondersteuning op een grensover-
schrijdende basis. Het aanwenden
door de militaire reservisten van hun
civiele functies en invloed heeft daar-
toe bijgedragen en dat is wat er be-
doeld wordt met de positieve bijdrage
aan de diplomatie tussen Engeland en
Ierland.  
 
“Het identificeren van grote hoe-
veelheden slachtoffers na rampen”
Kapitein Luitenant ter Zee-arts (R) DNK
N Peter Knudsen, Royal Danish Naval
Reserve.
Disaster Victim Identification (DVI) is
de klus die volgt wanneer het reddings-
werk achter de rug is. Om een sfeer-
beeld te geven: na de Tsunami in
Thailand werd men geconfronteerd
met 1200 ontzielde lichamen, in plastic
gewikkeld, bij een omgevingstempera-
tuur van 28°C! DVI is gebaseerd op het
feit dat een bepaald lichaam of li-
chaamsdeel onderdeel is van een be-
paalde persoon. Struikelblokken bij
deze vorm van onderzoek zijn logistiek,
samenwerking met plaatselijke autori-
teiten en het verkrijgen van ante-mor-
tem informatie. Omdat het verkrijgen
van goed personeel een probleem is,
vormen militairen en reservisten voor
de hand liggende bronnen waaruit kan
worden geput. Het DVI team bestaat
uit reddingswerkers, politie en forensi-
sche pathologen, -tandartsen, -antro-
pologen en –genetici, waarbij de foren-
sische patholoog anatoom de sleutelrol
heeft. De “tegenstanders” van DVI
bestaan uit advocaten, de pers en het
weer. De slachtoffers zijn de overlede-
nen èn hun nabestaanden. De identi-
ficatie verloopt volgens een vast pa-
troon: autopsie, vingerafdrukken,
gebit en DNA, maar bij al deze onder-

delen is ook het verkrijgen van premor-
tale informatie essentieel. De beno-
digdheden voor een succesvolle DVI
zijn getraind personeel plus goede
uitrusting en logistiek. Onder de erva-
ringen opgedaan met dit soort missies
vallen op dat het belangrijk is te weten
of men ter plaatse een dergelijk team
ook echt wil hebben en wat je gaat
doen wanneer het fout gaat! Daar-
naast, wanneer men geconfronteerd
wordt met overmacht (hoge werkbe-
lasting), is het beter om 8 uren degelijk
werk te leveren dan 12 uren slecht
werk. Na twee weken moet een DVI
team worden afgelost. 
 
“De territoriale bataljons van de
Canadese krijgsmacht en Opera-
tie LENTUS”                                        
Majoor-arts (R) CAN A William Patton,
41 Canadian Brigade Group Surgeon,
RCAMC Reserve.
Operatie LENTUS 2013 was een onder-
steuningsoperatie naar aanleiding van
de overstromingen in Zuid Alberta,
CAN. Het Canadese leger nam deel met
2300 militairen, waaronder 400 reser-
visten van de Primary Reserve List.
Ongeveer de helft van de Canadese
strijdkrachten bestaat uit reservisten
met als belangrijkste opdracht: natio-
nale inzet. Met uitzondering van het
Canadese poolgebied beschikt Canada
over 10 Brigades die de territoriale
bijstand coördineren. Voor het poolge-
bied bestaat er de Arctic Response
Company Group en deze heeft zijn
handen vol in een gebied groter dan
heel Europa. De reservisten zijn inmid-
dels ingezet bij diverse rampen zoals
het neerstorten van een Zwitsers
vliegtuig, de ijsstorm in Quebec, de
tornado in Pine Lake, de bosbranden
in Brits Columbia en Noord Ontario, de
overstromingen in Manitoba, het vlieg-
tuigongeluk in Resolute Bay en de
overstromingen in Zuid Alberta (Calga-
ry, High River en Canmore). Overigens
is “High River” de Indiaanse benaming
voor een rivier die altijd overstroomt.
De middelen van deze bataljons be-
staan uit lucht evacuatie, verkennin-
gen en het aanbrengen van een com-
mandostructuur. Wat zij van alle inzet
geleerd hebben is dat de brigades een
flexibele structuur moeten hebben, dat
de verhoudingen in stand moeten
worden gehouden, dat gebruik ge-
maakt moet worden van de kennis die
ter plaatse aanwezig is, dat het mate-

riaal in orde moet zijn en dat er getraind
moet worden om getraind te blijven.
 
“Snelle uitzending van een chirur-
gische eenheid naar de natuur-
ramp gebieden in Haïti in januari
2010"
Luitenant-kolonel-arts MC FRA A dr.
Philippe May. Armed Forces Biomedical
Research Institute (IRBA), BP73, Bre-
tigny-sur-Orge, Cedex, FRA.
Na de aardbeving op Haïti werden
Franse reddings- en medische teams
uitgezonden, afkomstig uit de “civiele”
reserve militaire eenheden. Hun taak
was “search and rescue”, het opzetten
van een gezondheidscentrum, het
produceren en verstrekken van schoon
water (met vier mobiele waterzuive-
ringsinstallaties), het nemen van hy-
giënische maatregelen, het regelen
van de voedsel logistiek, het herstellen
van de telecommunicatie en het inrich-
ten van noodwoningen. Zo werd een
Frans veldhospitaal, ESCRIM (fast civil
defense medical unit), daar binnen vier
dagen volledig operationeel. Deze
eenheid bestond uit een vooruitge-
schoven medische post, een module
voor hospitalisatie, een chirurgische
ruimte en een polikliniek. Aanvankelijk
bestond deze medische eenheid uit
140 personen, waaronder een chirurg
en een anesthesist. Een week later
volgde nog een luchtmobiele chirurgi-
sche eenheid. Terwijl de intensiteit het
grootste was gedurende de eerste
week, werden tijdens een maand 2300
polikliniek bezoeken, 1554 opnames,
216 operaties, een geboorte en 43
MEDEVAC’s verwerkt. 8 patiënten
overleden. Naast het omgaan met
chaos en emoties moest ook met de
media worden omgegaan, die overal
vertegenwoordigd waren. Met deze
geslaagde operatie werd gedemon-
streerd dat Frankrijk in staat is een
snelle inzet te leveren in rampgebie-
den. Bijkomende resultaten zijn de
ontwikkeling van goede verhoudingen
met de bevolking en het optimaliseren
van medische verzorging plus psycho-
logische ondersteuning.
 
“Een oefening in medische ge-
reedheidstelling in Panama
(MEDRETTE)”
Majoor (R) USA AF Marissa Marquez,
NC, United States Air Force Reserves.
MEDRETTE staat voor Medical Readi-
ness Training Exercise en het doel van
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deze oefening was tweeledig, enerzijds
werd er geoefend in een tropisch kli-
maat, anderzijds werd er in Panama
humanitaire hulp verstrekt als onder-
deel van een internationale missie van
gezondheidsspecialisten (Internatio-
nal Health Specialist mission [IHS]).
MEDRETTE vormt een onderdeel daar-
van. De Amerikaanse luchtmacht heeft
een IHS programma dat er op gericht
is om medische samenwerkingsver-
banden te smeden met andere landen
in vredestijd en vóórdat zij hulp nodig
hebben. De deelnemers worden opge-
leid in de taal, cultuur en politiek van
hun gebied en zij moeten contacten
leggen met plaatselijke collega’s om
militair-militair en militair-civiele sa-
menwerkingsverbanden te smeden. In
Panama werd medische zorg verleend
aan inwoners die geen goede toegang
hadden tot het medische systeem,
terwijl de deelnemers de kans kregen
medische zorg te verlenen buiten hun
onderdeel, de luchtmacht. Gedurende
negen dagen werden civiele onder-
steuningsprojecten uitgevoerd op het
gebied van medische-, tandheelkundi-
ge- en oogheelkundige zorg. Gezond-
heidsonderwijs werd gegeven en er
werd geïmmuniseerd. In het totaal
werden 9.400 plaatselijke patiënten
behandeld en dat mag veel genoemd
worden in negen dagen! Achteraf blijkt
dat pre-planning noodzakelijk is. Het
moet bekend zijn wat zijn de noden zijn
en wat er te bieden valt. Maar ook
basale behoeften van de deelnemers
moeten worden vervuld. De vochtbe-
hoefte moet worden aangevuld, insec-
tenwerende middelen moeten worden
vertrekt en rust moet worden gegaran-
deerd. Daarnaast moet gestreefd wor-
den naar flexibiliteit en teambuilding
door middel van dagelijkse overdrach-
ten en communicatie.
 
“Een inleiding in de Post Trauma-
tische Stress – een familie
aangelegenheid”
Brigade-generaal-arts (R) bd. USA AF
Gerald Griffin, MD, Pharm.D., FACFM.
Post Traumatische Stress (PTS) is een
chronische toestand, die kan recidive-
ren of gewoon verdwijnen na verloop
van tijd. Spreker ziet PTS liever niet als
een ziekte maar als een conditie en er
zijn zelfs aanwijzingen dat PTS leidt tot
Traumatic Brain Injury (TBI), hetgeen
wijst op een anatomisch substraat. PTS
kan verergeren wanneer het niet be-

handeld wordt. Het kan zijn dat behan-
deling niet beschikbaar is maar het
komt ook voor dat deze geweigerd
wordt of dat de conditie wordt ontkend.
Minder bekend is dat bij PTS ook de
families slachtoffer kunnen zijn omdat
zij mee-lijden. Om een voorbeeld te
noemen: spreker voerde in Irak een
telefoongesprek met zijn vrouw toen
zijn basis plotseling werd bestookt met
mortiergranaten. Hij gooide te telefoon
erop met de woorden: “we liggen
onder vuur, ik moet naar de bunker”.
De impact hiervan op de familie thuis
laat zich raden! De oorzaken van PTS
zijn niet altijd oorlog of aan oorlog
gerelateerd maar patiënten hebben
dan net zo goed behandeling nodig,
samen met de soldaten of de vetera-
nen. Een scheidingspercentage van
80% bij PTS moet toch tot nadenken
stemmen. Het trainen van de geeste-
lijke weerstand (resilience) zou pre-
ventief kunnen werken en in Amerika
wordt hier aan gewerkt.
 
“ISAF ondersteuning voor de Af-
ghaanse gezondheidsinstellingen”
Luitenant-kolonel (R) GBR AF Colin
Mathieson, AE, FCMI, RAuxAF.
ISAF staat voor International Security
Assistance Force en betreft een stati-
onering van militaire NAVO-eenheden
in Afghanistan. Als medische liaison
officier werkte spreker een half jaar in
de provincie Helmand in Afghanistan
voor het Provinciale Reconstructie
Team (PRT) aldaar. Een PRT is een
speciale militaire eenheid die veiligheid
biedt en helpt bij de wederopbouw van
instabiele landen. Op dit moment ligt
de nadruk voor de PRT’s op de over-
gang naar en de houdbaarheid van de
Islamitische Republiek van Afghanis-
tan. Dat wil zeggen: na de terugtrek-
king cq. drastische vermindering van
de buitenlandse militaire eenheden.
Vandaar dat de aandacht er op gericht
is om te proberen de Afghanen zichzelf
te laten helpen. De medische liaison
officier heeft de verantwoordelijkheid
om elk van de districten te bezoeken
en de plaatselijke voorzieningen op
gezondheidszorg niveau, de capaciteit
en de infrastructuur te bestuderen.
Hieruit volgen dan voorstellen voor
verdere ontwikkelingen op het gebied
van gezondheidsvoorzieningen en het
opzetten van duurzame opvoedings-
programma’s in de dorpen. Deze rol
betekent een sleutelpositie tussen de

Afghaanse ministeries, regionale
raden, gezondheidszorg deskundigen,
Niet Overheidsorganisaties (NGO’s),
de Amerikaanse en Britse militaire
autoriteiten en de civiele regionale
stabilisatie teams om er zeker van te
zijn dat de plannen worden goedge-
keurd, ondersteund en uitgevoerd.
Voor zijn goede werken werd de spre-
ker benoemd tot meest vooraanstaan-
de reservist van het jaar tijdens de
nationale militaire prijsuitreikingen van
2011.
 
“Het farmaceutische programma
ter verlenging van de houdbaarh-
eidsdatum”
Kapitein Luitenant ter Zee-apotheker
USA N Brandon Hardin, PharmD, MSC.
              
Als programmaleider hield spreker een
teleconferentie. Het Shelf Life Extensi-
on Programme (SLEP) is ontwikkeld om
de houdbaarheidsdatum van farma-
ceutische producten te verlengen en
daardoor kosten te besparen. Het
programma valt onder de Defense
Health Agency (DHA) en heeft een
sleutelfunctie in het Medical Readiness
Strategic Plan (MRSP). Het doel daarbij
is om de kosten van het vervangen van
datum gevoelige medicijnen uit te
stellen door hun houdbaarheid te ver-
lengen. Tegelijkertijd moeten natuur-
lijk ook de veiligheid en de werkzaam-
heid worden gegarandeerd. Vandaar
dat het SLEP programma wordt uitge-
voerd in nauwe samenwerking met de,
tamelijk strenge, Food and Drug Admi-
nistration (FDA). Begonnen wordt met
het testen van geneesmiddelen of de
houdbaarheidsdatum kan worden ver-
lengd en indien mogelijk wordt verder
gegaan. Biologische geneesmiddelen,
zoals vaccins, vallen nog niet onder dit
programma. De resultaten blijken zeer
winstgevend en de besparingskosten
lopen al in de miljarden. Voor elke
dollar die wordt besteed aan SLEP
testen wordt $140 terugverdiend aan
uitgestelde betalingen. Naast het
MRSP betreft de Strategic National
Stockpile (SNS) de nationale “ijzeren”
voorraad ter bescherming tegen na-
tuurlijke of menselijke calamiteiten
(terroristische aanvallen, griep epide-
mieën, aardbevingen). Een SLEP pro-
gramma is daar natuurlijk ook op van
toepassing. Andere landen proberen
nu ook SLEP programma’s uit te voeren
en Nederland onderzoekt zijn pokken
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EU zou op fiscale en politieke moeilijk-
heden stuiten. De ervaring van Israel
met SLEP wordt als voorbeeld ge-
noemd: dat land heeft Ciprofloxacine
in zijn voorraad voor een bedrag van
$ 5,5 miljoen, met een houdbaarheid
van 3 jaar. Door geleidelijke aankopen
gedurende vijf jaren en te kopen van
slechts twee bedrijven onder strenge
voorwaarden, zijn ze in staat gebleken
een houdbaarheid van vijf jaren te
bereiken. Concluderend kan worden
gesteld dat het aankopen van medi-
sche voorraden voor een onbekende
calamiteit duur is. Procedures, zoals
SLEP, om de houdbaarheid van ge-
neesmiddelen te verlengen kunnen
kostenbesparend werken terwijl de
voorraad in stand blijft.
 
“De positieve bijdrage van de En-
gelse militair medische reservis-
ten aan de Nationale Gezond-
heidszorg (National Health Servi-
ce [NHS])”
Luitenant-kolonel MC GBR AF Marie
Noelle Orzell, OBE, 4626 AES, Qvrm
RAuxAF.
De Royal Auxiliary Air Force en in het
bijzonder het nummer 4626 Aromedi-
cal Evacuation Squadron verzorgt mi-
litair medische evacuatie van het slag-
veld in Afghanistan naar Engeland en
vormt een unieke toepassing van klini-
sche kennis en leiderschap op een
hoogte van 30.000 voet. Het Engelse
systeem voor de militaire medische
reservisten voorziet personen van mi-
litaire eigenschappen die er voor zor-
gen dat zij zich naadloos aanpassen
aan het militaire leven. Dat geschied
met een aantal unieke cursussen. Na
de aanvangstraining worden training
modules aangeboden om de professi-
onele klinische vaardigheden in stand
te houden. De bedoeling is om de kli-
nische gezondheidszorg specialist om
te zetten in een operationele- en uit-
zending geschikte medewerker.  De
klinische training bestaat uit MIMMS,
BATLS, een cursus Medische Operaties
en specialistische cursussen. De mili-
taire training bestaat uit: overleven,
ontwijken, ontsnappen, weerstand
bieden, helikopter oefeningen, kracht-
training, mentaliteitstraining en schiet-
vaardigheid. Dat alles levert een aantal
vaardigheden op die overdraagbaar
zijn: de reservisten zijn communicatief,
kunnen snel beslissen, zijn expert op
klinisch gebied ongeacht hun rang, zijn

geeft te denken voor de mens, die niet
van nature een winterslaper is.
 
“Medische ondersteuning van de
Canadese “Arctic Response Com-
pany Groups”
Kapitein (R) CAN A Renee Gordon,
23 Field Ambulance, Canadian
Health Services Primary Reser-
ves.
Vanwege het groeiende strategische
belang van Canada’s poolgebied, eist
de Canadese “Eerste Defensie Strate-
gie” een nadrukkelijke aanwezigheid
van troepen in dat gebied. Met dat doel
is de Arctic Company Response Group
(ARCG) opgericht, waarin de Canadian
Rangers de hoofdmoot vormen. ARCG
concentreert zich op nationale- en
expeditionaire operaties en doet een
beroep op de reservisten om de rangen
te vullen teneinde hun taken uit te
kunnen voeren. ARCG heeft vrijheid
van handelen bij operaties, moet zich
inzetten voor veiligheid, moet patrouil-
leren en moet bijstaan bij plaatselijke
rampen. Ze worden 30 dagen uitge-
zonden en moeten in staat zijn zich 21
dagen zelf te onderhouden. Ten aan-
zien van rampen hebben ze zich al
moeten inzetten voor overstromingen,
bosbranden en vliegtuigongelukken.
Een vijftal overwegingen blijken speci-
fiek te zijn voor een adequate medische
ondersteuning. Deze zijn: voldoende
personeel, goede training, goed mate-
riaal en voorraden, verplaatsingscapa-
citeit bij een beperkte infrastructuur,
inzicht in de soorten van verwondingen
en de evacuatie keten. Hierbij mag niet
vergeten worden dat het poolgebied
groter is dan Europa en dat bij verwon-
dingen bij minus 70°C geldt: je haalt
het of je haalt het niet. Zelfs een in-
fuuszak is niet bestand tegen een
dergelijke koude.  
 
Het congres werd afgesloten op zater-
dag 8 februari 2014.

autonoom in de lucht, kunnen proble-
men snel aanpakken, zijn flexibel,
hebben uitstekende vaardigheden,
hebben overzicht over wat er moet
gebeuren en zijn voortdurend bezig
met hun professionele ontwikkeling.
Dat alles is van voordeel voor de werk-
gevers! Gesteld kan worden dat gemid-
deld in Engeland een reservist het
equivalent van £ 8.327 aan militair
medische training ontvangt per jaar.
Een werkgever krijgt dus beter perso-
neel in huis zonder dat het hem iets
kost.
 
 
“Verlengde houdbaarheid van
bloedplaatjes door het induceren
van een soort van “winterslaap”
(hibernatie) met behulp van een
chemische bioregulator”
Kapitein Luitenant ter Zee (R) Stef
Stienstra.
Zoals het gebruik van “bevroren pack-
ed cells” de houdbaarheid van rode
bloedlichaampjes heeft verlengd is nu
ook het zoeken gestart naar het ver-
lengen van de houdbaarheid van
bloedcomponenten. In deze voor-
dracht gaat het dan om de bloedplaat-
jes die met behulp van een “bioregu-
lator”, een chemische verbinding, in
een soort van kunstmatige “hiberna-
tie”, winterslaap, worden gebracht.
Over het algemeen brengt afkoeling
het metabolisme omlaag zodat de
zuurstof- en voedingsbehoefte af-
neemt. Echte bevriezing zou weer ge-
vaarlijk zijn omdat ijskristallen het
weefsel beschadigen. De term “hiber-
natie” wordt gebruikt omdat men bij
opwarming graag alle normale functies
weer hersteld zou willen zien, zoals dat
ook het geval is bij dieren die uit een
winterslaap komen. De bioregulator
wordt toegevoegd aan plaatjesconcen-
traat en het geheel wordt bewaard bij
4°C. Na opwarming worden de bloed-
plaatjes getest op vitaliteit, waarbij het
er natuurlijk om gaat dat ze hun eigen-
schappen niet hebben verloren. De
bioregulator zelf moet getest worden
op toxiciteit en kan achteraf worden
uitgewassen. Het onderzoek bevindt
zich in de experimentele fase en wordt
in dierproeven getest. Opmerkelijk in
deze is dat bloedplaatjes van dieren die
geen winterslaap houden niet goed
tegen afkoeling kunnen terwijl dat bij
bloedplaatjes van dieren die een win-
terslaap houden wel het geval is. Dat
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CIOR, CIOMR, NRFC
Summer Congress
“A reservist is one that is not constant-
ly watching the clock” – Brigadier Ge-
neral Paul M. Benenati in zijn opsom-
ming van de voordelen van reservisten.
 
Van 4 augustus tot 8 augustus 2014
vond het jaarlijkse NRFC, CIOR en
CIOMR Summer Congress plaats, te-
gelijk met de militaire competitie (Mil-
Comp). Dit jaar was Duitsland host
nation en vonden de activiteiten plaats
in de deelstaat Hessen. In Hammel-
burg vond de militaire competitie
plaats en het gros van de NRFC, CIOMR
en CIOR activiteiten in de historische
stad Fulda.
 
De openingsceremonie vond plaats in
het middeleeuwse centrum van Fulda
en werd gecombineerd met een her-
denking van het begin van de eerste
wereldoorlog in 1914. Naast de ope-
ningstoespraken van chairman NRFC
(Major General Georges Lebel) en en-
kele Duitse hoogwaardigheidsbekle-
ders, werden drie gedichten voorge-
dragen door jonge reserveofficieren.
Het meest bekende daarvan was ‘in
Flanders fields’; een indrukwekkend
moment. Ook op de woensdag werd
tijdens een activiteit een kort moment
stilte gevraagd, ditmaal ter herdenking
van de in Camp Qargha in Afghanistan
omgekomen Amerikaanse generaal.
 
De MilComp sporters namen deel aan
de openingsceremonie en enkele
malen bezochten delegatieleden de
voorbereidingen en de onderdelen van
de militaire competitie (zie hiervoor
ook het aparte verslag).  
 
In Fulda werden diverse activiteiten
gehouden, waaronder werksessies van
comités en de algemene vergaderin-
gen. Luitenant-kolonel Hans Garrels is
voorzitter van het seminar-committee
dat deze week de voorbereiding doet
voor het eerstvolgende seminar. Dit
seminar zal plaatsvinden in februari
2015 en zal gaan over de Oekraïne
crisis.  Majoor Leo Harskamp nam
naast zijn werk in de Council deel aan
enkele van de werksessies van het
Partnership for Peace & Outreach
committee. Het PfP&O-programma
werd in 1994 door de NATO opgericht
met het doel vertrouwen te creëren

tussen NATO landen en andere landen
in Europa en de voormalige Sovjet-U-
nie.
 
Donderdag hield CIOMR haar weten-
schappelijke symposium. Experts uit
verschillende landen presenteerden
hun onderzoek en expert opinions over
onderwerpen zoals de omgang met
psychologische trauma’s, nieuwe dia-
gnostische middelen gericht op ver-
wondingen door explosieven en de
organisatie en voorbereiding op medi-
sche noodsituaties. Er waren 22 we-
tenschappelijke voordrachten waar-
door het congres is geaccrediteerd
(artsen krijgen punten voor hun per-
manente opleiding als zij de presenta-
ties volgen).
 
De leden van CIOR hielden donderdag
een symposium met de titel
‘Prepared for Crisis Management Ope-
rations – Education, Training and
Exercise with Reservists’. Generalleut-
nant Peter Schelzig (Stellvertreter des
Generalinspekteurs der Bundeswehr),
Major General Gordon Davis (Deputy
Chief of Staff Operations and Intelli-
gence SHAPE), Brigadier General Paul
M. Benenati (7th Civil Support Com-
mand) en Kolonel Dick Scherjon (Bu-
reau Reservisten en Samenleving)
waren de sprekers op dit symposium.
De thema’s liepen uiteen van de inte-
gratie van reservisten in operaties tot
het ondersteunen van de civiele auto-
riteiten bij rampen en crises en het
hebben van inzicht in de competenties
en netwerken van de reservisten om
deze doelmatig in te kunnen zetten.
Boeiend was het om in de paneldiscus-
sie kennis te nemen van de wijze
waarop andere landen deze onderwer-
pen aanpakken.
 
Ook de Young Reserve Officers (YRO)
waren in Fulda van de partij. Ritmees-
ter Hugo Goedhart van 1 CMI-Co nam
namens Nederland deel. Doel van de
workshops is het vergroten van de
kennis over andere landen, hun cultu-
ren en met name de wijze waarop el-
ders met reservisten wordt omgegaan.
Nederland heeft een groot deel van de
NATO simulatie georganiseerd. In deze
simulatie leren de jonge officieren hoe
de NATO werkt vanaf het ontstaan van
een conflict tot het daadwerkelijke in-
grijpen. Een aantal workshops
moesten de YRO’s daarop voorberei-

den zoals het werken met een tolk,
omgaan met culturele verschillen en
‘law of armed conflict’.
 
De in Fulda aanwezige leden van de
diverse reserveofficier-verenigingen
vertegenwoordigen samen meer dan
een miljoen reserveofficieren. De vi-
ce-presidents van Nederland zijn voor
CIOR de luitenant-kolonel Hennie Ver-
kerk en voor CIOMR de kapitein Rob
Favié.
 
Voor meer informatie en foto’s: www.
cior.net.Bij vragen over CIO(M)R,
NRFC en MilComp, de internationale
deelnemers en hun activiteiten neemt
u contact op met ondergetekende.
 
De Duitse gastorganisatie plaatste een
samenvattend filmpje op youtube
waarin u een beeld kunt krijgen van de
verschillende activiteiten.
 
Maj Leo Harskamp
Assistent Secretary General

CIOR MilComp
Hammelburg
Datum: 24 – 26 april 2014
Tekst: Sld1 Spronk (10NatresBat E3)
 
Op 24 april is de NRFK Militaire Pres-
tatieploeg rechtstreeks vanaf het OMK
oriënteren voor onderdeelsteams rich-
ting Hammelburg vertrokken voor de
trial van de CIOR MilComp. In augustus
van dit jaar zal er namelijk op dezelfde
plek gestreden worden voor het ere-
metaal tijdens het WK.
 
Dag 1
Dag 1 ving zoals gewoonlijk aan met
het schieten. Zowel het schieten met
geweer als met pistool zijn een onder-
deel van de CIOR Milcomp. Het belang-
rijkste hierbij  was om  te wennen aan
het geweer, namelijk de ‘G3’ en het
pistool, de ‘HK P8’. Over het algemeen
is er prima geschoten en kunnen de
leerpunten worden meegenomen in de
voorbereiding op de Milcomp.
 
Om 14:00 uur had de Duitse organisa-
tie de hindernisbaan gereed gemaakt.
Met 24 graden en een felle zon bleek
het een zware opgave te zijn, getuige
de tijden die eerdere teams klokten.

18



Aangezien het nog vroeg in het seizoen
is, kregen de teams de opdracht om de
hindernisbaan ‘te voelen’ en niet teveel
risico te nemen. Deze opdracht bleek
voor sommigen nog te moeilijk wat
resulteerde in het vallen van de even-
wichtsbalk. Het belangrijkste is dat de
teams zich vertrouwd hebben kunnen
maken met de baan en weet men wat
er verwacht kan worden in de zomer.
 
Vanaf 16:00 uur kon er worden inge-
zwommen voor de zwemhindernis-
baan. Dit betreft 50 meter met hinder-
nissen waarbij de zwemmer een GVT
moet dragen. Ook hier gold hetzelfde,
namelijk het vertrouwd raken met de
baan, je slagen tellen tussen de hin-
dernissen, de atmosfeer proeven en
zeker niet onbelangrijk: hoe snel de
scheidsrechter fluit!

Team NLD 2: LTKOLMARNS KMR Ir. Zwijnenburg (1CMI-Co), SLD1 Spronk (10NatresBat
E3), ELNT Willekes (CIOR)

Team NLD 3 v.l.n.r.: KPL Donders (30NatresBat C4), SMJRTDE Van Leeuwen (RMT Den
Helder), SGTMARNALG KMR Visser (RMT Den Helder)

Team NLD 1 v.l.n.r.:  KPL Berben (20NatresBat A3), SLD1 Klaassen (10NatresBatC3),
SLD1 Boterenbrood (30NatresBat C4)

 
De dag werd afgesloten met een BBQ
en een biertje waar alle teams bij
aanwezig waren. Niet alleen Duitsers
maar ook Denen en Oostenrijkers.
Internationale contacten leggen en
onderhouden is namelijk ook een be-
langrijk onderdeel van CIOR.
 
Dag 2
Zoals gewoonlijk bij een CIOR Milcomp
werd de trial afgesloten  met een
oriëntatieloop van rond de 15 kilometer
waarbij je verschillende tasks tegen
komt. Dit zijn: ‘Map reading’, ‘Distance
estimation’ en granaat werpen. Ook
zijn er ‘snacks’ tijdens de oriëntering.
Deze editie een post in een rioolpijp
waar je kruipend doorheen moest. Het
terrein is heuvelachtig te noemen met

aardig wat hoogtemeters. Alle teams
vonden het een snel parcours dus de
teams met het grootste loopvermogen
hadden een streepje voor. Bij de finish
moest er door een oefendorp georiën-
teerd worden. Een leuk feitje is dat er
ook een oefening gaande was die er-
voor zorgde dat je de hectiek van een
oorlogssituatie kon ervaren.
 
Kortom, alle teams hebben een aantal
leerpunten uit deze trial kunnen halen
om over vier maanden goed voorbereid
aan de start te staan voor de CIOR
MilComp in Hammelburg. Team NLD 2
wist eveneens beslag te leggen op de
derde plek.
 
Geïnteresseerd? Voor meer informatie
kunt u kijken op www.ciormilcomp.nl
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NISC
Zaterdag 11 oktober was het weer
zover: voor de 22e keer vond op de
Generaal Winkelman Kazerne, beter
bekend als ‘De Harskamp’, de Nether-
lands International Shooting Compe-
tition, kortweg ‘NISC’, plaats.
 
Om 07.30 uur deze zaterdagochtend
verzamelden de deelnemers van de 41
deelnemende teams afkomstig uit 9
landen zich op de appelplaats. Hier
werd na het afnemen van het appel
door de voorzitter van de organiseren-
de Reservisten Schietcommissie (RSC)
, luitenant-kolonel Hans Garrels en
parade commandant, luitenant-kolo-
nel Gijs van Eijk, officieel de 22e NISC
geopend.
 
Zo’n beetje alle deelnemers waren
vanaf vrijdagmiddag tot laat in de
avond zich komen melden bij het regi-
stratiebureau dat hiervoor was inge-
richt in Echos Home ‘Baan Zulu’ . Voor
een groot aantal deelnemers was het
een plezierig weerzien met oude be-
kenden maar voor een aantal ook een
nieuwe kennismaking.
Sommige deelnemers hadden er een
lange en soms vermoeiende reis op
zitten. Bijvoorbeeld onze Zuid-Afri-
kaanse vrienden, die via Parijs waren
gevlogen maar door vertraging hun
aansluitende vlucht naar Schiphol
hadden gemist. Daar kwamen ze uit-
eindelijk toch aan, maar zonder de
ruimbagage….. die kwam de volgende
dag. Of onze Engelse vrienden, die
dachten met de kanaal trein snel over
te kunnen komen maar rondom Ant-
werpen volop in de vrijdagavondspits
vast kwamen te zitten. Enfin, genoeg
hindernissen te overwinnen om über-
haupt deel te kunnen nemen. Gelukkig,
gezien de reacties die wij als organise-
rende commissie na afloop hebben
mogen ontvangen, was al die moeite
niet voor niets.

 
Dit jaar waren er ten opzichte van
voorgaande jaren aanvullende bepa-
lingen van kracht ten aanzien van het
reizen van de deelnemers. Vanwege de
verhoogde dreiging waren alle deelne-
mers vooraf verzocht om zowel met de
auto en/of met het openbaar vervoer,
in gewone burgerkleding te reizen. In
alle andere jaren verschijnt iedereen in
het GVT van het betreffende land bij
het registratie bureau. Nu dus niet. Dat
is wel weer even wennen. Zeker als
later op de avond de presentatie van
de schietwedstrijd en de uitleg van de
te houden schietoefeningen plaats-
vindt. Desalniettemin voelden alle
aanwezigen zich binnen de kortste
keren weer in een vertrouwde (militai-
re) omgeving.
 
Dat het enthousiasme voor deelname
weer groot was, bleek uit de inschrij-
vingen. Reeds vanaf voor de zomerva-
kantie had de RSC verzoeken ontvan-
gen wanneer de inschrijving voor de
NISC opengesteld zou worden. Toen
het een keer zover was, werden in het
eerste uur na openstelling al 3 teams
ingeschreven.
Als organiserend comité hadden wij
uiteraard zicht op de inschrijvingen.
Mede op grond hiervan konden wij
vaststellen dat de concurrentie dit jaar
weer stevig zou zijn. Vooral voor onze
Belgische deelnemers, o.l.v. Majoor
Rob Jonckheere, die de 2 voorgaande
edities de hoofdprijs (de ‘Colt trophy’,
zie foto) wist binnen ‘te schieten’ zou
het, naar het zich liet aanzien, een
heuse uitdaging worden dit een 3e keer
voor elkaar te krijgen.
Hoe zwaar die concurrentie was, zou
zaterdag blijken…
 
Zoals boven vermeld, nagenoeg direct
na binnenkomst en inschrijving bij het
registratiebureau, zijn de deelnemers
uit de verschillende landen en vanuit
de verschillende teams geanimeerd

met elkaar in gesprek. Collega reser-
visten die de vorige dag, of sommigen
zelfs nog die diezelfde ochtend, met
hun civiele werk bezig waren en nu in
een totaal andere setting aanbeland,
zijn in een mum van tijd met collega
reservisten van uit alle hoeken van de
wereld met elkaar in gesprek. Geza-
menlijk eten en drinken en slapen in
de bekende ‘Harskamp’-barakken om
op zaterdagochtend om 06.30 uur met
je dienblad in de rij staan om je ontbijt
bij elkaar te sprokkelen en samen met
de overige deelnemers te nuttigen. Dat
sluit ook goed aan bij het motto van
de NISC: ’ to meet and compete'.
 
Mede vanwege het goede weer en de
strakke organisatie kon klokslag 08.30
uur op alle banen het eerste schot eruit.
Voor het pistoolschieten werd uiter-
aard gebruik gemaakt van de bekende
Glock 17. Op de geweerbanen werd
geschoten met de Diemaco (5.56) en,
dit jaar echt voor het laatst, met de FAL
7.62. Daarnaast konden de deelne-
mers ook nog een aantal oefeningen
en scenario’s oefenen op de KKW-Sim,
dit jaar op de Colt.
 
Er wordt geschoten in 3-mans teams.
Bij aankomst op de stand krijgen de
schutters een wapen uitgereikt en een
schietpunt aangewezen. De schutter
krijgt zes patronen om in te schieten
voor de gewenning. Door de schijven
van 100m over 200m naar 300m te

 

Registratiebureau Scorebureau
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tot zijn en ons plezier ook van de par-
tij.
 
Generaal-majoor Luyt onderstreepte in
zijn toespraak het belang van de reser-
visten voor de krijgsmacht in het alge-
meen en voor Nederland in het bijzon-
der. Ook vestigde de generaal de aan-
dacht op het door (onze) minister ge-
nomen initiatief om te komen tot een
intensivering van het reservistenbe-
leid.
 
Tijdens het diner werd het gezelschap
getrakteerd op een optreden van kapi-
tein (b.d.) Jan Pit die op zijn eigen
bekende wijze in vol ornaat de doedel-
zak bespeelde.
Tegen middernacht was de prijsuitrei-
king voltooid en werd het diner afge-
sloten en stonden de bussen klaar om
het gehele gezelschap weer naar de
Harskamp te vervoeren.
Na een niet al te lange nachtrust en
een heerlijk Harskamp ontbijtje, gin-
gen alle deelnemers, een mooie erva-
ring rijker, weer huiswaarts. Behalve
onze Zuid-Afrikaanse vrienden, die
plakten er nog een paar dagen Neder-
land aan vast.
Gezien de reacties, lijkt het niet on-
waarschijnlijk dat we volgend jaar (9
t/m 11 oktober 2015) dat we veel van
de deelnemers van dit jaar weer terug-
zien. Tot dan!
 
Uitslagen: zie tabel en http://n-
rfkschieten.nl/index.php/mnu-nisc/mnu-
nisc-2014
 
LKol Hans Garrels

perk. Velen van ons hebben tijdens hun
diensttijd, maar ook daarna, vele
malen met de FAL geschoten. Een
wellicht voor deze tijd, qua gewicht,
zwaar wapen maar zeker met een hoge
mate van accuratesse.
 
Na afloop van de wedstrijden was er
gelegenheid om een z.g. ‘gevechts-
knoertje’ te doen waarna de deelne-
mers zich in hun chique ‘mess-dress’
konden verkleden voor het bijwonen
van de NISC prijsuitreiking c.q. Gala
diner . Vanaf ‘Baan Zulu’ verplaatste
het gehele gezelschap zich per bus
naar De Cantharel in Ugchelen waar
alweer sinds een aantal jaren het Gala
diner en de prijsuitreiking plaatsvin-
den.
 
Ieder jaar worden voor dit NISC Gala
een aantal ‘guests of honor' uitgeno-
digd. Dit jaar had de RSC de eer en het
genoegen om naast het nieuwe hoofd
van het Bureau Reservist en Samenle-
ving, kolonel drs. Dick Scherjon en het
‘boegbeeld’ van de reservisten bij de
Marine, kolonel der Mariniers, Chris
van der Plasse MBA, beiden met hun
partners, ook de nieuwe directeur van
de Directie Aansturen Operationele
Gereedstelling, beter bekend als ‘D--
DAOG’, Generaal-majoor Dennis Luyt
met zijn echtgenote te mogen verwel-
komen. Daarnaast waren traditiege-
trouw de voorzitters van beide reser-
vistenverenigingen aanwezig. Namens
de KVNRO, luitenant-kolonel drs. Gert
Dijk en namens de AVRM, luitenant--
kolonel mr. Wim Roelink. Oud-voorzit-
ter kolonel (b.d.) Gerard Lettinga, was

laten opkomen krijgt de schutter an-
derhalve minuut de tijd om met het
wapen kennis te maken. Tja, dat is een
beetje geluk en gokken natuurlijk.
 
Op 100 en 200 meter bij de Diemaco
gaat het nog wel maar bij 300 meter
worden die keep en korrel toch wel
verrekte klein… Tel daarbij op dat die
gecamoufleerde schijven op die af-
stand ook niet echt lekker zichtbaar
zijn, dan begrijp je dat degene die hier
goede resultaten neerzetten, echt
kunnen schieten.
 
Op de pistoolbaan waar dus met de
Glock 17 werd geschoten staan de
schijven op 25 meter waarbij op zowel
een rompschijf als op een puntenschijf
geschoten wordt. Dat je op die afstand
niet goed kunt zien waar de treffers
vallen en je ook onder tijdsdruk staat,
maakt dat ook hier sprake is van een
uitdaging.
 
Om van al deze inspanningen een
beetje bij te kunnen komen, weden de
schutters in de gelegenheid gesteld om
in de klein kaliber simulator (KKW-Sim)
met de Colt te schieten. Eerst oefenin-
gen en gedurende het tweede deel in
een gesimuleerde inzet. Hoewel de hier
behaalde resultaten niet meetellen
voor het overall resultaat, werd er se-
rieus goed geschoten. Uiteindelijk ging
één van onze Zuid-Afrikaanse deel-
neemsters er met de 1e prijs vandoor.
 
In de bij de Noorderheide banen op-
gebouwde boogtent konden de deel-
nemers tijdens de wedstrijd ‘bijkomen’.
Ook werd daar de lunch gebruikt
waarbij de onvermijdelijke, inmiddels
‘beroemde’ NISC-gehaktbal werd op-
gevoerd door ons illustere ondersteu-
ningstrio Hans, Ben en Riny. Een tus-
sentijds hoogtepunt.
 
Hoewel we de dag met mooi schiet-
weer waren gestart, droog, niet teveel
wind met enige bewolking, ging het
aan het eind van de middag betrekken
en barstte uiteindelijk een behoorlijke
regenbui los. Doordat het wedstrijd-
schema strak liep hebben slechts een
paar teams hiermee te maken gekre-
gen maar geen hinder van ondervon-
den. Gelukkig maar!
 
Met enig ceremonieel werd officieel
afscheid genomen van de KL FAL 7.62 .
Daadwerkelijk het einde van een tijd-

Overall winnaar Kap Kuus

21



www.kvnro.nl

Wervingscommissie
Door: Kap. Martin Zuidema
 
Even voorstellen: de wervingscommis-
sie van de KVNRO.
In de loop van dit jaar is een begin
gemaakt met het op poten zetten van
een wervingscommissie. Het hoofd-
doel van de wervingscommissie is het
werven van vooral actieve reservisten.
Daarnaast is het vergroten van de
naamsbekendheid van de KVNRO van
belang.
 
Om dit voor elkaar te krijgen is een
begin gemaakt met het vormen van
een wervingscommissie.
Als kwartiermaker fungeert M.E. Zui-
dema kapitein O&T Natres b.d.
Andere leden van de commissie zijn:
- S. Veltman, Kapitein, Officier Veilig-
heidsregio Flevoland
- C. Smit, Majoor, Officier Veiligheids-
regio Brabant-Zuidoost.
- G. in ‘t Veld, Luitenant-kolonel b.d.,
voormalig Bat-C 40 NatresBat, voorzit-
ter KVNRO regio Oost.
Een aantal leden van de wervingscom-
missie heeft een ruime ervaring op het
gebied van werving.
 
In 2015 gaan we ons bezig houden met

het opzoeken van die onderdelen van
de krijgsmacht waar veel reserveoffi-
cieren actief zijn. Voorbeelden van
deze eenheden zijn: NatOps, Natres,
1CMI-Co, IDR en 400 GNK. Tevens
zullen we aanwezig zijn op allerlei ac-
tiviteiten van de KVNRO (bijv. TMPT en
KPRC symposium) en van andere
krijgsmachtdelen. Ook staat regelma-
tig    “showing the Flag” op het pro-
gramma. Zogenaamde ‘banners’ (een
soort uitschuifbare reclamezuilen) zijn
hiervoor op korte termijn beschikbaar.
We zoeken nog actieve reservisten
vanuit de Natres, 1CMI-Co, IDR en 400
GNK, die deel kunnen gaan uitmaken
van de wervingscommissie. Hulp van
collega's en/of leden is altijd welkom!
We laten ons graag adviseren en op
het spoor zetten van te werven reser-
veofficieren.

Kap Martin Zuidema (zuidema7@xs4all.nl)

Met reservisten bou-
wen aan flexibele
krijgsmacht
Door: Lkol Jos Vinckemöller
 
Bureau Reservisten en Samenleving
(BReS), onder leiding van reserveoffi-
cier kol Dick Scherjon, werkt aan de
intensivering van het reservistenbeleid
en heeft de nieuwe Reservistennota
2014 opgesteld. Deze nota is op 24
oktober door minister Hennis aange-
boden aan de Tweede Kamer.
 
De Afdeling Utrecht organiseerde op
dinsdag 18 november een lezing met
interactieve sessie over dit onderwerp.
Spreker was Lkol Hans Garrels, als
projectofficier verbonden aan het
BReS. Hij lichtte de totstandkoming
van deze nota en de daarin opgenomen
doelstellingen en beoogde resultaten
toe. Daarnaast kwam ook de omgeving
ter sprake waarin deze structurele
verandering plaatsvindt. In de volle
zaal op de Kromhoutkazerne ontstond
een interessante en boeiende discus-
sie. Leden van diverse KVNRO afdelin-
gen waren aanwezig, evenals enkele
beroepsmilitairen die inhoudelijk geïn-
teresseerd waren in het onderwerp.
 
De avond werd afgesloten in de mess
van de Kromhoutkazerne, waar inhou-

Pistool Glock Individueel   Team  
 1 Sessink Kpl 1 164  1 NL - Schietteam KL (STKL) team 1 459
 2 Sander Tlnt 161  2 Belgium - Team #1 441
 3 Brouwer Kpl 161  3 Germany - Dortmund Mitte 436
 149 149 161 459     

Diemaco C7 Individueel   Team  
 1 Stark Maj 166  1 NL - Schietteam KL (STKL) team 1 368
 2 Michl OTL 163  2 NL - 1CMIOPS 367
 3 Probst Hauptgefreiter d. Res 160  3 Belgium - Team #1 350

FAL 7.62 Individueel   Team  
 1 Wilken Maj 141  1 Germany - Dortmund Mitte 326
 2 Biemüller Sergeant 136  2 NL - Schietteam KL (STKL) team 1 304
 3 MONG 1.LT 133  3 NL - 1CMIOPS 301

Alle wapens Individueel   Team  
 1 Kap Kuus (NL) 418  1 NL - Schietteam KL (STKL) team 1 1131
 2 Maj Wilken 409  2 Belgium - Team #1 1088
 3 Maj Stark 404  3 NL - 1CMIOPS 1028

 

delijke gesprekken met passie werden
voortgezet.
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Reservisten en de
Orde van Oranje-
Nassau
De Orde van Oranje-Nassau is een
Nederlandse ridderorde die zes ridder-
lijke graden kent. Een benoeming in de
orde wordt verleend wegens bijzonde-
re verdiensten jegens de samenleving.
De onderscheidingen zijn van hoog
naar laag:
1. Ridder Grootkruis: Het ordeteken
aan een grootlint over de rechter-
schouder alsmede een achtpuntige
zilveren ster.
2. Grootofficier: Het ordeteken aan een
halslint (bij mannen) of strik (bij vrou-
wen), alsmede een vierpuntige zilveren
ster in de vorm van een ruitvormi-
ge plaque.
3. Commandeur: Het ordeteken aan
een halslint (bij mannen) of strik (bij
vrouwen).
4. Officier: Het ordeteken aan een lint
of strik waarop een rozet.
5. Ridder: Het ordeteken aan een lint
of strik.
6. Lid: Een iets kleiner ordeteken aan
een lint of strik.
 
Ontstaan van de Orde van Oranje-
Nassau
De orde van Oranje Nassau is op 4 april
1892 ingesteld door regentes Emma.
Doordat de personele unie tussen
Luxemburg en Nederland in 1891 was
verbroken, kon in Nederland de
Luxemburgse Orde van de Eikenkroon
niet meer worden toegekend. Er ont-
brak daardoor een ridderorde die aan
Nederlanders maar ook aan buitenlan-
ders kon worden toegekend. Haast was
geboden de vele leden van de buiten-
landse deputaties bij de begrafenis van
Willem III rekenden, naar het gebruik
van die tijd, allen op een passende
onderscheiding ter herinnering aan
hun aanwezigheid. De Nederlandse
regering kon met dat gebruik niet
breken zonder veel kwaad bloed te
zetten. De enige beschikbare Neder-
landse onderscheiding bood geen mo-
gelijkheid om in een door rangen en
standen geobsedeerde maatschappij
de prinsen, edellieden, grootofficieren,
adjudanten, vleugeladjudanten en
ambtelijke vertegenwoordigers de
onderscheiding te verlenen waar zij
recht op meenden te hebben.
De instelling van een orde (bij wets-

voorstel) viel in de Staten-Generaal -
niet bijzonder goed. De sociaaldemo-
craten maakten bezwaar tegen orden
als instituut en de zwaardbepaling -
stuitte op veel kritiek. Dat men deze
onderscheiding voor verdienste "met
de Zwaarden" zou ontvangen terwijl
de verdienste niet specifiek in oorlogs-
tijd was betoond, werd door de Kamer-
leden niet begrepen.
De wet werd desondanks aangeno-
men. Nederland kende tot dan geen
onderscheiding “met de zwaarden” en
het invoeren kan worden geweten aan
de sterke Pruisische invloeden in het
Nederland van die tijd.
In Nederland kennen we alleen de Or-
de van Oranje-Nassau in een uitvoe-
ring mèt en zonder de zwaarden. De
wet schrijft voor dat zich in de uitvoe-
ring van een versiersel voor militairen
achter het schild twee schuin gekruis-
te zwaarden bevinden zoals omschre-
ven in artikel 7, tweede lid, van de Wet.
Toen deze Wet van 4 april 1892, hou-
dende instelling van de Orde van
Oranje-Nassau in de Tweede Ka-
mer werd besproken maakten de leden
bezwaar tegen een militaire uitvoering
naast het burgerlijk ereteken maar de
regering zette zijn zin door. De versier-
selen met de zwaarden zijn niet hoger
geklasseerd dan die zonder zwaarden.
Ook de Eremedailles verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau werden met
en zonder de zwaarden uitgereikt.
Deze eremedailles zijn met de wijziging
van het decoratiestelsel in 1994 ver-
vangen door Lid in de Orde van oranje
Nassau met de Zwaarden.  De zwaar-
den nemen bij de kruisen de plaats in
van de lauwerkrans achter het kruis
van de burgers. Combinaties van krans
en zwaarden komen niet voor[2].
Een militair die in de laagste graad in
de Orde van Oranje-Nassau wordt
opgenomen wordt aangeduid als "Lid
in de Orde van Oranje-Nassau" met de
Zwaarden. De hoogste graad is "Ridder
Grootkruis in de Orde van Oranje-Nas-
sau met de Zwaarden ". De gebruikte
hoofdletters zijn gebruikelijk.
Bij de Nederlandse versierselen is de -
kling van zilver terwijl het gevest van
het zwaard verguld is.
 
Reservisten “met de Zwaarden”.
In het reservistenbeleid zijn we een
heel eind op weg om gelijkschakeling
te krijgen tussen de beroepsmilitairen
en de reservisten. Op het punt “met de

zwaarden” is dit echter niet het geval.
De huidige afspraak tussen Defensie
en de Kanselarij der Nederlandse
Orden is dat de zwaarden variant bij
de Orde van Oranje Nassau alleen kan
worden toegekend aan militairen in
werkelijke dienst, hier vallen de militai-
ren die als reservist dienen dan ook
buiten. Binnen het Permanent Overleg-
orgaan Decoratiebeleid (POD, hier
wordt het defensie decoratiebeleid
bepaald) staan diverse leden positief
tegenover een wijziging van deze af-
spraak voor de toekomst.
Op dit moment is het dus zo dat de
beroepsmilitair – ook als hij wordt
onderscheiden voor bijdragen aan de
samenleving die niets met het militaire
bedrijf te maken hebben – de onder-
scheiding “met de zwaarden” krijgt en
de reservist – ook al krijgt hij de on-
derscheiding louter en alleen voor zijn
bijdrage aan defensie – de civiele va-
riant van de onderscheiding krijgt. In
het POD zal bekeken worden of hoe
om te gaan met deze verschillen om
dit in de toekomst te wijzigen. .
Daarbij moet worden opgemerkt dat
een wijziging niet uitsluitend door De-
fensie kan worden doorgevoerd, het
decoratiebeleid valt immers onder het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, zij zullen dus ook
overtuigd moeten worden van nut en
noodzaak.
De KVNRO steunt het Permanent
Overlegorgaan Decoratiebeleid van
harte bij dit initiatief om ook op dit vlak
beroepsmilitairen en reservisten gelijk
te schakelen.
 
Lkol Gert Dijk
Voorzitter KVNRO
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KVNRO Badge
Ook de KVNRO heeft nu een eigen
badge in het formaat van 95 mm breed
en 113 mm hoog voorzien van uw eigen
naam. Vervaardigd van stof zonder
lijmlaag. Aan de achterzijde is een
manchetje waarin een stukje karton
geplaatst kan worden om op die wijze
de badge stevig in de borstzak te kun-
nen steken. De badge zelf kan desge-
wenst nog verstevigd worden door op
de achterzijde een dun stukje karton
te plakken, maar kan ook op de borst-
zak van een blazer genaaid worden.
Uitermate nuttig te dragen op bijeen-
komsten. De afdeling Rotterdam, van
waaruit dit initiatief is gekomen, is al
in groten getale met de badge uitge-
rust, evenals al enkele leden van an-
dere afdelingen (zie de foto van de
eerste afgeleverde serie). Alle KVNRO-
leden worden van harte uitgenodigd
de badge te bestellen door overmaking
van het bedrag van € 7,50 incl. ver-
zendkosten binnen Nederland op reke-
ningnummer 83.98.95.488 (resp. IBAN
NL83ABNA0839895488) ten name van
KVNRO afd. Rotterdam onder vermel-
ding van “badge”. Gaarne tezelfdertijd
per email aan danielvanalphen@onli-
ne.nl opgeven de juiste vermelding van
uw naam (voornaam en achternaam)
die op de badge moet komen en het
verzendadres.
Gijs Scholtens, voorzitter afd.
Rotterdam

Afdelingsactiviteiten
 

 

Algemene Vergadering 2015:

13 april 2015 Kromhoutkazerne Utrecht
('s avonds)

Indien onbestelbaar:  
KVNRO, Postbus 59,
3886 ZH Garderen


