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TFF Fox News 
 
Vanaf 11 Juni zijn we in verschillende vluchten (de een 
wat comfortabeler dan de ander) op Camp Fox en 
Camp Able Sentry aangekomen. 
 
Om de eensgezindheid te vergroten is het de 
bedoeling dat we iedere week een uitgave van  
“T.F.F. Foxnews©”  uit geven. Maar dit kan natuurlijk alleen 
maar wanneer we voorzien worden van informatie. 
U kunt dus gerust kopij inleveren en wij zullen (na de 
screening van de verhalen natuurlijk) dit blad op een 
zo’n hoog mogelijk gehalte van waarheid, 
wetenswaardigheden en onzin, uitbrengen. 
 
De redactie 
 
Zoals je in de kop ziet is er een keur van personeel 
benaderd om de redactie te zijn. Het voorstellen van 
de redactie kunnen we achterwege laten want tot op 
heden stel het niets voor.  
 
Woordje van de commandant 
 
Na een hectisch begin, krijg ik hierbij de gelegenheid 
om jullie allemaal toe te spreken. Op dit moment zijn 
75 man van de NSE gearriveerd, de laatste 13 volgen 
op vrijdag 21 juni a.s. 
 
De komende weken kenmerken zich door drukte, een 
beetje chaos en mogelijk wat ongemak. Dit is normaal 
bij de aanvang van een nieuwe uitzending, in een 
nieuw gebied, met een samengestelde eenheid. Ik 
verwacht van jullie een flexibele instelling zodat wij zo 
snel mogelijk onze draai kunnen vinden en iedereen 
gelegerd kan worden op Camp Fox. 
Let in de tussentijd goed op jezelf en je collega’s. De 
hitte is enorm, zeker bij zware arbeid. Drink veel water, 
en pas je werktempo aan!! 
 
Hou nog even vol, binnenkort kunnen we SAMEN aan 
de klus beginnen! Jullie hebben al veel laten zien de 
afgelopen dagen, als het zo door gaat, weet ik zeker 
dat de NSE haar mannetje zal staan!!! 
 
Even aandacht voor   
 
Verkeersborden: aan het begin van Kamp Fox staat 
  een paal met daarop een ronde plaat van ijzer. Deze  
  plaat is wit van kleur met een rode rand. In het  
  midden staat met zwarte cijfers 10. Volgens de  

  laatste gegevens is dit een snelheidsaanduiding  
  en met name niet harder dan 10 km/u  
Tenue: We zitten op een kampement met meerdere  
  nationaliteiten. Let op uw tenue en corrigeer anderen  
  indien nodig. Dit is niet strafbaar.        
Wapens: de wapens zijn nu uitgegeven. Het is de 
  bedoeling dat je je persoonlijk wapen constant bij je  
  hebt. Uitzondering is  wanneer je een “eindje “ gaat  
  hardlopen. 
De temperatuur: het is heet en het wordt nog heter. 
  Bescherm uw lichaam tegen verbrandingen en  
  voorkom uitdroging.  DRINK genoeg, zelfs al is het  
  maar  water. 
 
Personeel 
 
We hebben de kpl Broer even niet in ons midden 
gehad. Oorzaak was dat hij zich niet lekkere voelde en  
naar de dokter ging. Dit eindigde in het ziekenhuis van 
Skopje. Oorzaak is dat zijn bronchitis begon op te 
spelen. Beterschap 
Ook de Smod van de NSE (Sm van der Weijde) heeft 
een blessure opgelopen tijdens het voetballen, daarom 
een snel herstel toegewenst 
 
Verjaardagen 
 
25 juni – sm Van der Meijde  
 
Wist u dat 
 
- Onze majoor ook affiniteit heeft met de 

verbindingsdienst 
- De glasvezelkabel door hem in het bureau is 

gebracht 
- De Elnt van der Hoeven baalt dat hij feestjes mist 
- Het missen waarschijnlijk komt omdat hij op Camp 

Able Sentry slaapt 
- De CA en de HID een onduidelijke en onzekere 

toekomst tegemoet gaan 
- Hun voorgangers 1,20 meter breed zijn. 
- De kassier blij was dat de welfare-telefoons het 

doen 
- Hij nu telefoonkaarten kan gaan verkopen 
- Dit het “echte” werk is. 
- Sgt1 Schreurs “binnen komt, kijkt over de tafel 

loopt en danst” 
- Hij het peil van het feestje  bij onze Duitse 

partners  enorm weet op  te krikken. 
- Te lang in de zon zitten kan nadelige gevolgen 

hebben 
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- Je loopt een week of wat rond met een mooi rood 
hoofd 

- Er is gebleken (?!) dat er zich al stelletjes aan het       
vormen zijn? 

- Het niet uitmaakt hoe vaak je schone kleding 
aan trek 

- Na een half uur stink je toch alweer 
- Dat het eten goed is blijkt wel uit het feit dat 

de Lnt van het gemengde B&Tpel door de 
stoel is gezakt 

- Kleding kun je in plastic zakken doen en 
daarna in je tas 

- Dat de rest van de tent dan wakker wordt bij 
het uitpakken is niet interessant(?!) 


