
Dé wekelijkse zin en onzin van 1(NL) NSE TASK FORCE FOX 

  ““ T . F . F .  F o x  T . F . F .  F o x  
N e w s ” ©N e w s ” ©    

                  Alles wordt geregistreerd… 
 
Woensdag 26 juni 
 

Nummer 2 Redactie: kap Krijgsman,  sm van der Meijde,  sgt1 Van Raaij. Redactie adres: Europaplein 1a, Bunardzik Fyrom 
 

 

TFF Fox News 
 
En wederom het allerlaatste nieuws van deze base. 
 
Het gaat prima. De KL III en de watervoorziening 
draaien al. 
De genie heeft hele mooie telefooncellen gemaakt (en 
geschilderd in een kruising van marine- en 
luchtmachtblauw) en meerder opdrachten vervuld 
(waterleidingreparatie). De Smod (zie wist u dat) en 
herstel hebben ook al werk gehad. Wat willen we nog 
meer. 
 
Nou,….  Dat de hele NSE zo spoedig mogelijk op 
Kamp Fox komt te liggen. We moeten echter nog even 
wachten en dan gaat dit gebeuren. 
Dat onze 
Duitse 
kameraden 
weg gaan 
wordt 
steeds 
duidelijker. 
Maar 
feesten 
organise- 
eren 
kunnen ze. 
Afgelopen weekend stond in het teken van afscheid. 
Er was volop eten en drinken en al drinkend en etend 
kon je op diverse plaatsen naar verschillende soorten 
muziek luisteren, perfect geregeld.  
Nadeel was echter wel dat alleen de personen die al 
op Kamp Fox zijn gelegerd bij dit feest aanwezig 
mochten zijn. Bij het eerstvolgend feest zijn zij we 
allemaal erbij. 
 
Ook zijn onze Duitse collega’s druk in de weer om hun 
hele hebben en houwen naar huis te sturen. Ze zijn er 
gereed voor om naar huis te gaan en wij zijn er gereed 
voor om het over te nemen. 
 
Even aandacht voor   
 
Let er op dat je altijd via de OPS het kamp verlaat. Zo 
weten we te allen tijde of dat iedereen weer terug op 
de base is of nog onderweg. 
Vanaf a.s zaterdag gaan we iedere week op deze dag 
een poetsbal houden. Dit houdt in: wapen onh, Vtg onh 
en de tenten en bureaus schoon schrobben. 
 
Personeel 
 

De sld Put is even naar Nederland toe omdat hij daar 
harder nodig is dan hier. Maar we zien hem wel weer 
terug. 
 
Zoals het er nu voor staat worden we uitgebreid met 1 
persoon. De Kol Hop heeft een chauffeur over en die 
komt ons team versterken, Kpl Huvenaars hartelijk 
welkom. 
Verder zijn er afgelopen zaterdag 4 mannen 
bevorderd.  
Sdl1 Zwaan werd Kpl, en de Kpl’s Leenhouts, Logger 
en Van Huis, werden allen Kpl1. Bij de bevordering 
wisten deze vier het niet helemaal droog te houden. 
 
De werklust kwam met een verschrikkelijke 
hoeveelheid water aan rijden om de “vers bevorderde “ 
te dopen. Een perfecte actie 
 
Beelden voor het thuisfront 
 
Er is gisteren een camerateam in het kamp 
geweest voor de overgave/overname. 
Bij de watervoorzieningsgroep, de kl III groep en 
in de keuken zijn enkele “shots” genomen. 
De sgt Wouters en de Sld1 Sijmonsma werden 
nog geïnterviewd. De eerste vraag Bij sdl1 
Sijmonsma was er een van de eerste orde. 
De vraag was nl: ”Hoe lang ben je nu al in 
Bosnie?” 
 
Hopelijk worden we thuis herkend en kunnen ze 
zien dat we er heel goed uitzien en bijlopen.  
 
Verjaardagen 
 
28 juni – sld1 Pols  
 
Het weer 
 
Na een warme week hebben we gisteren gelukkig een 
buitje voor het stof gehad. Of deze bui nu een dag te 
vroeg was vraagt de redactie zich af. 
 
Wist u dat 
 
- Sld Ubels naar de arts moet 
- Hij in plaats van een handdoek de shampoo pakt 
- Zijn haren er niet droger maar wel plakkeriger van 

zijn geworden 
- De SMOD om werk verlegen zit 
- Hij zich daarom zelf werk bezorgd 
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- Je naar de gids moet kijken als hij staat te gidsen 
- En remmen voordat je er “tegen aan zit” 
- Het nog onduidelijk is tot welke leeftijd je puistjes 

dient “uit” te knijpen 
- We noemen geen namen maar het is een 

willekeurige lt van het B&Tpel 
- wanneer je dit niet goed doet er bloed langs je 

wang stroomt 
- De sld1 Sijmonsma op de verkeerde locatie is 
- Zij vermoedelijk bij SFOR 12 had moeten zitten 
- We bijna naar de eetzaal moesten zwemmen 
- Het water gelukkig al weer weg is gepompt. 


