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Voorwoord van onze voorzitter:
Beste leden,
Dit nummer hebben we te danken aan Martin die de taak van redactie op zich
genomen heeft. Hij heeft er volgens mij een goede eerste stap mee gezet om het
nieuwsblad weer wat leven in te blazen. Of Martin ook het volgende nummer
gaat verzorgen laat ik in midden.
Als ik kijk naar afgelopen jaar hebben we een jaar gehad met een aantal leuke
evenementen. We hadden de Armytoer door het Doldersumseveld met veel
mooie ook onverharde paden. Het door de DPA voor meerdere clubs
georganiseerde “Hunnebed treffen” te Havelte. We hebben tijdens dit
evenement meegeholpen met de games. En mogen genieten van mooi weer en
veel zand. Ook was er nog een veteranendag op 17 juni in van het
Westerkwartier. Dit vond plaats bij het wegrestaurant In de Klaver te Niebert.
Het werd erg gewaardeerd door de veteranen dat we hier aanwezig waren met
onze voertuigen. Verder hebben we kunnen genieten van de najaarsrit die ons
door Noord Oost Friesland en de Friese wouden bracht.
Voor komende jaar zie ik ook weer een aantal leuke evenementen op de agenda
staan. Zelf denk ik de meeste wel te bezoeken en hoop jullie hierbij weer te
ontmoeten.
Dan wens ik jullie nog veel leesplezier en tot ziens op de Algemene
ledenvergadering.

Thomas de Vries
Voorzitter NNLV

Jaarvergadering 2018

Verenigingsnieuws

23 februari is de jaarlijkse leden vergadering, en zoals u dit de laatste jaren van ons gewent bent is dit weer in café
,,de Knyp’’ in de Knipe. Deze keer is het op een vrijdagavond. De agenda en uitnodiging heeft u inmiddels via de
E-mail ontvangen.

Foto’s evenementen.

Wanneer u foto’s maakt tijdens evenementen zou u dan zo vriendelijk willen zijn en deze met ons te delen,
dit kan door ze te sturen naar webmaster@nnlv.nl. Dan kan de webmaster deze weer op de site plakken,
zodat iedereen kan genieten van deze mooie foto’s.

Contributie 2018

Vergeet niet tijdig de contributie te betalen, door € 15,- over te maken op bankrekening
NL79RABO0150534388 t.n.v. NNLV te Bolsward, onder vermelding van ‘contributie 2018’ en je naam.

Evenementen verslagen
10e Armytoer (zaterdag 13 mei 2017) door Martin Bergsma

Zaterdag 13 mei werd er weer een toerrit uit gezet door Jaap en Siemon. Deze tocht nam ons mee door de
gemeenten Westellingwerf en Westerveld. Met 21 voertuigen en 2 zijspan motoren reden we een mooie tocht
door het Fries Drentse woud.
Afwisselend verhard en onverhard en een alternatieve route voor die gene die niet onverhard wilden rijden waar
overigens geen gebruik van werd gemaakt reden we door dit mooie gebied. En na een lunch pauze in Diever
vervolgden wij onze weg. Ondanks dat de weergoden ons gunstig gezind waren kregen we toch een flinke bui
onderweg bij een van de tussenstops. Na de bui toch nog even een stukje mul zand waar een enkeling de 4 wiel
moest inschakelen. Bij de laatste kruising op een drukke weg gingen de 2 motor rijders het kruispunt afzetten zo
dat de kolonne mooi door kon rijden. Al met al weer een geweldige tocht met dank aan Siemon en Jaap

Najaarsrit (zaterdag 23 september 2017) door Martin Bergsma
Zaterdag 23 september was het weer zo ver dat de najaar rit verreden werd. De weer goden waren ons gewillig
het was een prachtige zonnige dag. Na ons verzameld te hebben bij de Grote Wielen bij Leeuwarden vertrokken
wij met 30 voertuigen voor een rit door het mooie Friesland. Bij Paviljoen de Leijen werd een pauze ingelast waar
een van onze leden een probleem kreeg met zijn voertuig. Een reparatie te velde mocht echter niet baten dus
vervolgden wij onze weg met een voertuig minder (deze is echter wel weer veilig thuis gekomen). Al met al weer
een geweldige rit met grote dank aan Koos Vergeer die deze rit heeft uit gezet.

Verhalen van leden
Herinneringen aan 20 maanden bij de TD, door J. de Groot
Als we 50 jaar terug gaan in de tijd komen we uit in 1967 en dat roept herinneringen op aan mijn diensttijd bij de
TD.
Na mijn opkomst in Grave in januari 1967, als lichting 67-1, kregen we een voortgezette opleiding in Utrecht op de
Kromhoutkazerne waar een rijopleiding van 4 weken, hoofdzakelijk in en door de stad Utrecht, voor de 328 op het
programma stond. Maar toen na 2 weken het 328 rijbewijs voor me klaar lag was dit les-rijden voor mij helaas
weer afgelopen en heb ik me de volgende 2 weken mogen vermaken in de centrale werkplaats, hoewel dit op zich
ook een prima ervaring was. Daarna volgde de opleiding hersteller wielvoertuigen (hrst.wvtgn) aan de school
technische dienst gedurende enkele maanden, maar in gewoon Nederlands is dat dus een opleiding tot
automonteur en dat beroep oefende ik al een aantal jaren uit.

Voor deze opleiding moest er af en toe lesmateriaal van
Soesterberg worden gehaald waar we flinke aantallen
motoren, versnellings-bakken, voor- en achterassen e.d. uit
afgedankte Nekafs sleutelden met onze excuses aan de
huidige Nekaf liefhebbers!
Dat wij de opleiding hrst.wvtgn. hebben gevolgd is door
defensie blijkbaar bijzonder op prijs gesteld want als grote
blijk van waardering mochten we 3 maanden langer dienen
namelijk 21 in plaats van 18 maanden, hoewel deze periode
aan het eind van de diensttijd met een maand is terug
gebracht. Na deze opleiding kwamen we in Havelte terecht waar we werden ingedeeld bij de 43 HRST.CIE
De vtgn die voor reparatie, 3e echelon, de werkplaats binnen kwamen werden eerst bij de inspectie geïnspecteerd
waar een reparatierapport werd opgesteld. Aan de hand van dat rapport werden de reparaties uitgevoerd.

Niet leuk.
Zoals overal ging er ook hier wel eens iets mis zoals
die keer bij de afd. rupsvtgn waar een AMX van de
dieplader was gevallen.

Eerlijk gezegd was vervelen tijdens onze tijd bij het 43e er voor ons niet bij, er was altijd voldoende te sleutelen en
te repareren en het kwam zelfs vrij regelmatig voor dat er 's avonds moest worden overgewerkt met name
voorafgaande aan een oefening en na afloop ervan. Voordat een oefening begon moesten de vtgn allemaal
rijklaar worden gemaakt, tijdens een oefening werd alles zodanig bijgehouden dat de meest noodzakelijke
reparaties ter plekke werden uitgevoerd en dat er zonder problemen met de vtgn kon worden gereden terwijl na
thuiskomst in Havelte de uitgestelde mankementen werden verholpen. De vtgn die wij in die tijd in reparatie
kregen waren de 616, 314, 328, 126, Nekaf en Munga.
In dit verhaal beperk ik me tot enkele reparaties tijdens een oefening in Hohne waar we het repareren van wvtgn.
"ter velde" in praktijk brachten. Het was een bijzondere ervaring om zonder de beschikking te hebben over een
goed uitgeruste werkplaats zo midden tussen de bomen te pionieren en de reparaties met beperkte middelen uit
te voeren zoals nodig was. Zo werd bij het vervangen van een koppelingsplaat en drukgroep van een 328, bij
afwezigheid van een takelwagen op dat moment, de versnellingsbak met 5 man verwijderd en gemonteerd. Hierbij
stonden 2 man met een touw om de uitgaande as in de laadbak, 2 man met een touw om het koppelingshuis in de
cabine en 1 man lag onder de wagen te sturen en aanwijzingen te geven, er maar op vertrouwende dat zijn maten
het touw voldoend goed vasthielden. Ook kwam het voor dat de complete motor incl. versnellingsbak er in zijn
geheel werd uit getakeld.

Tijdens een andere klus, waarbij twee 328’s elkaar hadden
geraakt moest van het ene vtg de voorwielophanging en
van de andere het tandemstel worden vervangen omdat
deze bij de aanrijding krom waren geworden. Beide
onderdelen moesten door de Bevo vanuit de centrale
werkplaats uit Utrecht worden aangevoerd.

Ook een flinke klus was het vervangen van een centraal
differentieel bij een 328 dat dwars doormidden was
gebroken nadat de chauffeur was vergeten de blokkeerrem
te lossen voor het wegrijden en het differentieel dus in zijn
geheel moest worden vervangen. Ook dit onderdeel moest
vanuit Utrecht worden aangevoerd.

Het bivakkeren vond plaats naast de plek waar de reparaties
plaatsvonden, woon-werkverkeer was daar dus niet van toepassing.

Het "wagenpark" van 43 HRST bestond uit ongeveer 60 wiel- en rupsvoertuigen waarvan de nummers, kenteken
enz. op bijgaande lijst te zien zijn.

In o.a. de 314 met vtg nr. H46, zie ook bovenstaande lijst, zijn
we naar Hohne gereden zoals hierboven al vermeld. Deze reis
duurde, in colonne, vanuit Havelte in totaal ongeveer 11 uur.
Tenslotte, het zal duidelijk zijn waarom mijn 328 is voorzien
van de aanduidingen: 67-1 en 43 HRST

Eén dag de chauffeur van Sgt Wilson door Alan van der Laan
Via de e-mail ontvingen de leden van KTR op 28 juli 2016 een verzoek om een militair voertuig te leveren als
decoratie voor de Sgt Wilson’s Army-Show op de Paardendagen van Wâlterswald op 30 juli 2016.
Aangezien ik ook (donateurs) lid van deze vereniging ben, kreeg ik deze ook.
Nog nooit had ik zo’n evenement bezocht en de nieuwsgierigheid won het.
Mijn (gouden) buren gaven aan dat zij overdag wel op Charlie, mijn hond, wilden passen dus waagde ik er een
telefoontje aan en sprak met een dame van de organisatie:
“Met Anna”.
“Ja, met Alan. Eh..... zijn jullie al voorzien van een legervoertuig, want ik heb er eentje en wil wel komen.”
Aan de andere kant van de lijn klonk een zucht van opluchting: “Oh wat fijn want we hebben nog niemand. Heb je
een open Jeep?”
Ik: “Nee maar wel een Dodge. Ik hoop dat dat ook goed is. Wat is de bedoeling?”
Na te hebben uitgelegd wat een Dodge is en via WhatsApp een foto te hebben gestuurd, was ze helemaal in haar
nopjes.
De bedoeling was dat de Dodge naast het podium van de Sgt. Wilson’s Army-show moest komen te staan. En op
de namiddag zou ik dan de drie dames en Sgt Wilson over het terrein moeten rijden. En, oh ja, er werden dan ook
nog consumptie bonnen en een kleine kilometervergoeding ter beschikking gesteld.
Ik zei dat mijn dag niet meer stuk kon en dat ik graag van de partij wilde zijn.
Zaterdag op naar Wâlterswald waar ik om 9:45 uur bij het feestterrein arriveerde. Door de verkeersregelaars werd
ik naar de goede ingang geleid waar iemand van de organisatie mij op zou vangen. Helaas niemand aanwezig dus
op eigen houtje maar het betreffende podium opgezocht.
Kennis gemaakt met Erik, alias Sgt Wilson en doorgesproken wat van mij werd verwacht. Omdat het de vorige dag
erg had geregend waren sommige stukken van het terrein erg
blubberig, wat niet echt bevorderlijk was voor de dansschoentjes
van de dames.

Oplossing: vervoer per Dodge van de kleedkamers, met een rondje over het terrein, naar het podium en vice
versa. Dit drie keer want er waren over de dag drie optredens.

Al met al een hele leuke dag gehad die om vloog. Genoten van de show en het rijden met de Dodge.
Alan van der Laan
Dodge WC 51

Dienstplichtig soldaat bij de 15e Afd Lt Lua Mobiel - Lichting 69-5
door Alan van der Laan

Voorwoord
Deze serie verhalen over mijn tijd als dienstplichtig militair zijn gebaseerd op werkelijke
gebeurtenissen. Houdt daarbij wel in gedachten dat ook mijn dikke duim hierin een rol speelt.
Alan ;-)

1. De opkomst.
En opeens was daar de dag. Daar stond je dan zes uur ‘s ochtends op het treinstation van Leeuwarden,
19 jaar oud, groen als gras, tas met kleding en toiletspullen en een vervoersbewijs van defensie in de hand. Klaar
voor vertrek naar de Willem de Zwijger Kazerne te Wezep, vlak bij Zwolle.
Eigenlijk best wel stoer want je hoorde nu bij de “mannen”.
Aangekomen op de “Stille Willem”, want zo noemde je de kazerne als insider, bleken we met zo’n 130 man aan
nieuwe lichting opgekomen te zijn.
We werden verzocht op ons op te stellen op de appèl-plaats in rotten van vier. In gewoon Nederlands bleek dat
we naast elkaar moesten staan, vier rijen dik.
We werden welkom geheten door een man in een indrukwekkend uniform met gouden knopen en een paar
gouden sterren op de schouder. Hij bleek kapitein te zijn, iets hoogs in het leger. Wij waren kanonniers. En achter
hem stonden zo bleek uit zijn introductie nog twee luitenants, een opperwachtmeester en vier wachtmeesters.
Daar moesten wij naar luisteren. De kapitein vertelde dat wij de nieuwe Charlie batterij waren en dat we een
voorbeeld konden nemen aan onze voorgangers, die het vaderland voortreffelijk hadden gediend.
Aan de hand van de presentielijst werden we ingedeeld in vier groepen en iedere groep kreeg een wachtmeester
toegewezen die de baas werd over zo’n groep.
Onze wachtmeester was beroepsmilitair. Hij was klein van stuk, 18 jaar oud naar later bleek, en had een babyface
waardoor zijn pet enorm groot leek te zijn.
Hij kon schreeuwen dat het een lieve lust was. Dat was kennelijk de normale manier van converseren binnen het
leger. We moesten er verzekerd van zijn dat hij alles wist, wij niets en dat het denken aan hem overgelaten moest
worden. Want hij was er van overtuigd dat wij dat absoluut niet konden, nadenken. Dat liet hij ons dan ook met
luide stem weten.
“Joris Driepinter heeft gesproken”, fluisterde een van mijn nieuwe kameraden achter mij.

“WIE HEEFT HET GORE LEF OM ONGEVRAAGD Z’N MUIL TE OPENEN” schreeuwde Joris dreigend. Het bleef
angstvallig stil. Zomaar iets zeggen werd dus niet op prijs gesteld in het leger. Weer wat geleerd.
Nadat Joris zijn positie aan ons had duidelijke gemaakt moesten we naar de foerier om onze PSU te halen. Een
plunjebaal die je vol laadde met kleding, pukkel en ransel, riemen, koppel, pot blenco, pioniersschop, mess tins,
kistjes met schoenpoets, een naaisetje enz.
Met een volle plunjebaal keerden we terug naar de appèl-plaats. Daar stonden een aantal YA328, 3-tonners klaar
om ons naar het Artillerie Schietkamp bij Oldenbroek te brengen.
Het gebouw van de Charlie batterij werd verbouwd en alle 130 van ons mochten de opleidingstijd gaan
doorbrengen op het ASK.
Met zijn allen werden we ondergebracht in één grote slaapzaal met stapelbedden. Iedereen zocht een bed met
kast uit, kleedde zich om in het voorgeschreven groen met als hoofddeksel een vechtpet. De eerste beginselen van
staan, lopen en groeten werd ons bijgebracht.
Onze eerste dag van de dienstplicht zat er op. . . . . . . . . . . . (wordt vervolgd)

