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Voor u ligt de vijfde nieuwsbrief van de VRB. Het bestuur heeft gemeend in deze
bizarre tijd om wat extra aandacht te geven m.b.t. de geplande activiteiten van
2021, waarvan we hopen dat zij wel doorgang kunnen vinden en zij niet moeten
worden afgelast, maar er is hoop. De ontwikkelingen, wereldwijd, met het vinden
van vaccins gaan gestaag door en inmiddels is Groot Brittannië al begonnen met
vaccineren, evenals Rusland. Ook voor Nederland zijn de voortekenen gunstig.
We hopen natuurlijk dat u allen, samen met uw dierbaren, gezond deze periode
doorkomt. Namens het bestuur van de VRB wensen wij iedereen heel veel sterkte toe. Samen moeten we er toch in kunnen slagen om deze pandemie de kop in
te drukken. Houdt u intussen aan de richtlijnen van het RIVM en de regering.
De nationale veteranenbegraafplaats is kortgeleden door ZKH Koning Willem
Alexander officieel geopend en de eerste (her)begrafenis heeft ook al plaats gevonden. 11 LMB heeft op velerlei manieren steun verleend zowel bij de coronabestrijding op geneeskundig- en logistiek gebied, als op managementgebied.
Daarnaast is de opleiding tot het behalen van de rode baret gewoon doorgegaan, maar natuurlijk wel in aangepaste vorm. Dat zijn toch allemaal positieve
zaken, waar wij als rode baret al jaren goed in zijn.
De Nationale Veteranen dag gaat vooralsnog door, maar we moeten er van uit
gaan dat er dit jaar wel een wijziging zal komen in de uitvoering ervan. In elk geval zijn onze statuten gewijzigd, het huishoudelijk reglement geaccordeerd en
staat niets ons in de weg om toe te treden tot het Veteranen Platform.
Verder zijn we begonnen met de voorbereidingen van de 2e reünie die op 19 of
20 mei 2022 zal gaan plaatsvinden. Details hierover volgen in de komende
maanden.
Het bestuur wenst u allen fijne kerstdagen, een gezond, gelukkig en voorspoedig
2021 en spreekt de hoop uit dat dit jaar gekenmerkt zal worden door een succesvolle actie om het coronavisus eronder te krijgen.
Dat het weer een meer normaal leven mag worden.
Ik hoop u in 2022 (of eerder) te kunnen ontmoeten.
Intussen blijf gezond en pas op uzelf.
Ton Hover
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COMMANDANT 11 LUCHTMOBIELE BRIGADE
2020; een bijzonder jaar.
Wie had ooit kunnen bedenken dat toen we het jaar 2020 openden met de Nieuwjaarsloop, vrijwel niets uit zou
komen wat we in gedachten hadden? Wat een bijzonder jaar had moeten worden in het kader van 75 jaar bevrijding, met een bijdrage van de brigade aan de Invictus Games, uitvoering van de Jungle Warfare Course sinds
een aantal jaren, de groots opgezette internationale helikopteroefening Swift Blade en de standaard American
Falcons en MQT’s, werd een jaar van vele afzeggingen, thuiswerken en eindigt opnieuw in een lockdown. Anderzijds hebben we de missie in de West gewoon uitgevoerd. Noem het maar gewoon! Terwijl men thuis met de
gevolgen van de eerste golf te maken had, voerden de militairen van de rotatie CidW-34 Acie 11 Infbat dag en
nacht hun taken uit. Hun inzet in de West werd zelfs nog verlengd vanwege oproer op Curacao. En niet te vergeten de mensen van ons die achterbleven in Erbil om de missie en onze uitrusting
waar te nemen. Hetzelfde geldt voor de mensen die in Afghanistan gediend hebben. En sinds een maand vervullen we ook diensten in Jordanië waar Acie 12
Infbat de beveiliging van het vliegveld verzorgt. Gelukkig konden een aantal grotere oefening, met enkele beperkingen toch doorgaan. Zo hebben we tijdens
Falcon Leap toch kunnen springen en tijdens Werewolf Resilience de procedures
met 336 Sqn kunnen beoefenen.
Op de Oranjekazerne hebben we een aantal zaken weten te realiseren zoals het playcourt en de opening van De
Landing Zone. In Assen hebben we een start gemaakt met de plannen voor verbetering van het leef- en werkklimaat en ook daar zal een playcourt komen, vernieuwing van de crossfit-uitrusting en individuele trainingstoestellen bij de legeringsgebouwen. En we hebben als brigade onze bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij
door het ondersteunen van politie met search capaciteit, voedselbanken en verpleegtehuizen met advies, medische steun in ziekenhuizen en verpleegtehuizen en het opzetten van de teststraten in Den Haag, Schiphol en
Lent bij Nijmegen. We stonden klaar als men ons nodig had; elk moment, elke missie! Daar mogen we trots op
zijn. Klagen helpt niet, vooruit kijken en ons aanpassen aan de omstandigheden wel. Met dat advies gaan we
het nieuwe jaar in. Wetende dat januari geen verlichting van de maatregelen gaat bieden maar met de komst
van vaccins is het einde wel in zicht. Mochten we de komende weken als brigade nodig zijn, dan staan we er
weer. Indien nodig met zijn allen. Ik reken op jullie en jullie kunnen op mij rekenen.

LET OP
ELKAAR
EN
BLIJF
GEZOND

Commandant 11 Luchtmobiele Brigade
H.G.J.A. Smits
brigadegeneraal

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VRB
Tijdens 2 Leden vergaderingen in 2020 (30 nov en 14 dec) zijn de voorstellen tot wijzigingen op de statuten en het herzien Huishoudelijk Reglement (HHR) van de VRB geaccordeerd.
Op basis van overleg met het Veteranen Platform (VP) in Doorn en op advies van de notaris Wolthuis in Leerdam zijn m.n. de statuten
aangepast aan de eisen van de huidige tijd.
Met de wijzigingen voldoen we aan de eisen van het VP, daar waar het gaat om ons lidmaatschap van het VP en om tevens een sterkere (financiële) basis te hebben voor onze activiteiten.
De notaris heeft ons gewezen op de noodzaak om ook elektronisch de leden te kunnen raadplegen en ook
elektronisch te kunnen stemmen, naast de mogelijkheid om fysiek vergaderingen te beleggen.
Beide aandachtspunten (VP en notaris) zijn in de wijzigingen verwerkt.
Het initiële HHR (begin 2017) is geactualiseerd naar de huidige tijd en omstandigheden.
De verwachting is dat de notaris eind jan / begin feb onze aanpassingen heeft verwerkt, zodat we tijdig (voor
de Veteranendag en andere activiteiten) beschikken over actuele en adequate statuten.
Mocht u interesse in beide documenten hebben, ze zijn te downloaden op de site: www.vriendenrodebaret.nl/reglementen
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ONTMOETING MET EEN TROTSE RODE BARET
Op dinsdagochtend 1 december vertrok ik met mijn niet zo oude auto vanuit Dordrecht naar Breda. Na ongeveer 400
meter begon de auto wat te pruttelen en verscheen er op het dashboard een donkerrode steeksleutel met daaronder
het woordje “STOP”. Ik keerde om, zette de auto op de parkeerplaats en haastte me naar het station, om nog op tijd in
Breda te arriveren. ’s Avond de ANWB gebeld om te kijken of de auto gerepareerd kon worden. Na een half uurtje arriveerde de wegenwacht, die voortvarend in de regen en de koude aan de slag ging. Tijdens het onderzoek raakten we
een beetje aan de praat.
Komt u hier vandaan?
Nee uit Havelte, maar ik werk twee dagen per week in Breda en dan overnacht
ik in Dordrecht.
Ah, Drenthe, mooie provincie, daar gaan we binnenkort ook naartoe verhuizen,
naar Sleen. Gelukkig kan dat soms bij de ANWB, want ik kan daar gewoon wegenwacht blijven. Maar wat doet u dan voor werk?
Ik ben oud militair en zit in de commissie die op de KMA sollicitatiegesprekken
houdt met jongelui, die officier bij de Landmacht willen worden.
Waar heeft u dan bij gezeten?
Bij het 13e bataljon in Assen.
Dan beginnen de ogen van de wegenwacht te glimmen: Kijkt u maar eens in de cabine. Hij loopt met mij mee en schijnt
bij. Daar ligt hij; zijn rode baret. Hij begint te praten over de mooie tijd die hij bij de brigade heeft gehad, de AMOL, zijn
tijd bij 11 Herstelcompagnie, zijn uitzending naar Bosnië, de kameraadschap.

De auto kon hij niet repareren, die moest afgesleept worden naar de garage, maar wat een hartverwarmende onverwachte ontmoeting.

2E BRIGADE BREDE REÜNIE IN 2022.
Het draaiboek van 2017 is uit de kast gehaald en opgepoetst voor gebruik in 2022. De eerste aanzet om een aantal evenementen organisaties te benaderen, om inschrijving en
betaling via de site mogelijk te maken, is gedaan en
ook de eerste gesprekken met C-11 Luchtmobiele
Brigade hebben plaatsgevonden. Van hem kwam ook
het idee om de reünie samen te laten vallen met de
brigadesportdag, een geweldige manier om op een
andere wijze invulling aan deze dag te geven. Begin
januari zullen de besprekingen door het projectteam
van de VRB, met vertegenwoordigers van 11 LMB,
Paresto en Facilitair Bedrijf Defensie plaatsvinden. We
zullen dan samen bekijken wat haalbaar is. Zodra er
meer duidelijk is zullen we dit naar jullie communiceren. De datum staat daarom nog steeds niet vast
maar gezien de resultaten uit de enquête bestaat een
lichte voorkeur voor donderdag 19 mei 2022. Blokkeer vast beide dagen in je agenda, zodat je er in ieder geval bij kan zijn.

LET OP ELKAAR EN BLIJF GEZOND
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Viering
75 jaar Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers
7 oktober 2021
Johan Willem Friso Kazerne Assen

Op 7 oktober 2021 viert de BOSS haar 75e verjaardag op de Johan Willem Friso Kazerne in Assen, Homebase van 13 Infanteriebataljon
Air Assault Regiment Stoottroepen Prins Bernard.
Ontstaan Regiment Stoottroepen Prins Bernard
Het Regiment Stoottroepen is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog. Op 5 september 1944 werden de Binnenlandse Strijdkrachten opgericht en geformeerd uit leden van het verzet en onderverdeeld in een bewakingsdeel en een strijdend deel. In opdracht van ZKH Prins
Bernhard werd op 21 september 1944 in Eindhoven het Regiment Stoottroepen opgericht als strijdend deel van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het Regiment werd geformeerd uit bevrijde verzetsmensen, die gewapend verzet hadden gepleegd tegen de Duitsers. De bakermat was de verzetsorganisatie (Landelijke) Knokploegen.
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op 5 mei 1945, waren ongeveer 6.000 Stoottroepers onder de wapenen. Op dat moment hadden zij drie keuzes:
Een deel (3.000 man) tekende een langverband akte (drie jaren) met daarin de bepaling van een
mogelijke inzet 'waar ook ter wereld' als OVW'er (oorlogsvrijwilliger);
Een klein deel van 1.000 man tekende een contract voor één jaar (kort verband);
Ongeveer 2.000 Stoters demobiliseerden in augustus 1945.
Oprichting Bond van Oud-Stootroepers
Bij deze laatste groep 'nieuwe burgers' was er -terechte- ontevredenheid over het uitblijven van respect en nazorg direct na WO II voor de
in augustus gedemobiliseerde Stoters en de uit Indië terugkerende Stoters Dit gold m.n. voor de van Regeringszijde getroffen maatregelen en regelingen (de Maatschappelijke Dienst Defensie bestond toen nog niet). Daarnaast vond men dat de sterke banden van onderlinge steun en vriendschap, niet verloren mochten gaan.
Op 14 januari 1946 is de Bond van Oud-Stoottroepers (BOS) opgericht in Cuijk. De BOS is daarmee de oudste Regimentsgebonden veteranenvereniging van de Koninklijke Landmacht, een non-categorale vereniging voor veteranen en oud-militairen.
Kenmerken van de BOS
Het non-categoriale karakter, te verklaren uit de ontstaansgeschiedenis van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, waarvan de
wortels in het Verzet tijdens WO II liggen.
De organisatie van de BOS(S). Deze is gebaseerd op regionale kringen waarvan de leden afkomstig zijn uit de zelfde regio als waaruit
destijds een Stoottroepencompagnie werd geformeerd van de Commando’s Brabant of Limburg. Veel leden van die kring behoorden ook
tot de compagnie waarmee zij op de zuidoever van de grote rivieren werden ingezet en later voor drie jaar mee naar Indië gingen. Ook
zijn er regionale kringen waarvan de leden afkomstig zijn uit het zelfde Indië-bataljon, die in dezelfde regio wonen.

Grondbeginsel en doel van de BOSS
De BOSS is gebaseerd op de wil om onze vrijheid, parlementaire democratie en de constitutionele monarchie onder het Huis van Oranje
te handhaven en zo nodig te verdedigen tegen alles wat daar mee strijdig is, met als inspirerend voorbeeld het Verzet tijdens de Tweede
Wereldoorlog waaruit de Stoottroepen zijn voortgekomen.
De BOSS stelt zich ten doel:
1.
2.
3.
4.

Het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Stoottroepen zijn ontstaan;
Het onderhouden van nauwe contacten met het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard;
Het blijven eren en herdenken van alle gevallenen;
Het behartigen van belangen van: Leden van de vereniging en in bijzondere gevallen Oud-Stoottroepers en Stoottroepers die geen lid
zijn, naar oordeel van het hoofdbestuur.

Geschiedenis BOS
De BOS was de eerste vereniging, die hulp organiseerde. Er werden banden aangeknoopt met de nieuwe sociale dienst van het toenma-
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lige Ministerie van Oorlog, met de Nationale Demobilisatie Raad en de Prins Bernhard Stichting. De activiteiten van de BOS bereikten
een hoogtepunt toen de Indiëbataljons terugkeerden. Er werd o.a. gezorgd voor kledinggeld, arbeidsbemiddeling en hulp bij het beginnen of herbeginnen van een eigen bedrijfje. De meest bijzondere activiteit was daarbij toch wel de bouw van maar liefst 279 BOSwoningen voor de uit Indië gedemobiliseerde Stoters. Ook de watersnood in 1953 bracht de oorspronkelijke Stotersgeest weer tot leven.
Er werd onmiddellijk hulp georganiseerd voor de in nood verkerende Nederlanders. Deze geest spreekt nog steeds uit een van de doelstellingen van de BOSS: het behartigen van de belangen van leden van de vereniging en in bijzondere gevallen, ook van OudStoottroepers en Stoottroepers.
Ontstaan BOSS
De Stoters die aan de wieg stonden van de BOS (met één S) gingen er toen van uit dat de BOS met hun overlijden ten onder zou gaan.
Als die gedachte zou zijn beklijfd, zou de komende viering van het 75-jarig bestaan volgend jaar niet aan de orde geweest zijn. Om de
relatie met het Regiment Stoottroepen kracht bij te zetten werd op 18 maart 1980 de Vereniging Bond van Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) opgericht. Vanaf die tijd konden ook de actief dienende Stoters, zowel beroeps als dienstplichtigen, zowel soldaat als
generaal, lid worden van de BOSS. Dat is onder meer één van de (unieke) karakteristieke kenmerken van deze non-categoriale vereniging.
De tweede S had dus vooral betrekking op de jongere generaties Stoottroepers, zij die deelnamen aan de “Koude Oorlog”, de mannen die dienden bij 41 Painfbat in Ermelo en die uitgezonden werden naar Nieuw Guinea. Zij zijn vooral verenigd in Kring 41.
Na de val van de muur en de opschorting van de dienstplicht vond opnieuw een transitie plaats.
In Assen werd 43 Painfbat JWF omgevormd tot 13 Infbat Lumbl, terwijl gelijktijdig 41 Painfbat
RS in Ermelo werd opgeheven. Besloten werd de traditie van het Regiment Stoottroepen over te
dragen aan het bataljon in Assen, dat zich met de nieuwe categorieën militairen, de BOT-ers en
de BBT-ers, aan het voorbereiden was op hun missie in Srebrenica; Dutchbat III. Het duurde
even voordat de Assenaren zich de gewoontes en tradities van de Stoters hebben eigen genaakt
en ook de BOSS zich daar een plekje wist te veroveren, maar uiteindelijk is dat toch gelukt.
Vandaag de dag zien we ook de jongere leden, de mensen uit Assen, van Dutchbat III, de reünieverbanden 11 Mrcie en Uruzgan, de
Kring RSPB en de onlangs opgerichte cieskringen Acie Madju, BCie Pegasus, Ccie Margriet en Dcie Djokja. Deze kringen zijn van belang
om de BOSS levensvatbaar en vitaal te houden.
Viering 75-jarig bestaan BOSS- Safe the date 7 oktober 2021
Zoals gezegd zal het 75-jarig bestaan gevierd worden op 7 oktober 2021. Op dit moment is het organisatiecomité druk bezig met de
voorbereidingen.
Het geplande programma is als volgt:
12.00 - 13.00: Ontvangst met soep en broodjes
13.00 - 16.30: Middagprogramma met static shows, films, demonstraties door 13 Infbat, bezoek Stotersmuseum
16.30 - 17.30: Borrel
17.30 - 19.00: Diner
19.00 - 22.00: Feestavond
Voor aanmeldingen houdt de volgende nieuwsbrieven, de sociale media van de Stoottroepen en de website van de
BOSS http://stoottroepers.nl in de gaten.

7 DECEMBER HERDENKING 2020
Op 7 december 2020 heeft ook dit jaar de herdenking plaatsgevonden van
slachtoffers die vielen onder de vlag van “7 December”. Niet op de gebruikelijke wijze bij het monument op de Oranjekazerne, maar opgenomen in een
indrukwekkende videoklip. Door op de link te klikken kunt u de YouTube
video bekijken. https://tinyurl.com/7dec2020

