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TFF Fox News 
 

26 juni heeft in het teken 
van de overdracht 
gestaan. Het 
herstelpeloton heeft 
grotendeels mee gedaan 
aan de parade. Natuurlijk 
was het warm, maar ze 
hebben zich goed 
gehouden. 
 
 

 
Personeel 
 
Afgelopen zaterdag is de sgt1 Schreurs bevorderd tot 
sergeant-majoor.  Voordat dit kon plaatsvinden moest 
natuurlijk eerst een 
proeve van 
bekwaamheid 
afgelegd worden.  
Alle sergeant-
majoors van de NSE 
werden door de 
toekomstige SM 
voorzien van een 
natje en een droogje. 
Dit alles op een net 
gedekte tafel. De 
proef werd glansrijk 
doorstaan en de bevordering was een feit.  
 
De sm Meijeringh is afgelopen week voor de 3e keer 

OPA 
geworden. Van deze kant de hartelijke felicitaties voor 
een trotse opa!!!! 
 
Opbouwen tent 
 

ALS EEN TEAM EENSGEZIND ADEMT….. 
WAAIT HET. 

  
Kan deze 
spreuk van 
toepassing 
zijn???!!!??? 
 
 

Wat is het probleem? Simpel en eenvoudig. 
Bouw een Schall-tent met alleen kaderleden. 
Wanneer je weet dat een  
 
Duits team dit kan in 17 minuten, dan moet dit 
door ons ook kunnen en zeer zeker als je 
kaderleden hebt die van wanten weten. 
 
Maar met zoveel kader heb je evenzoveel 
leiders. De een weet het beter dan de ander. En 
dat is een probleem. Maar de tent komt er te 
staan dat is een feit. Opgeven doen we niet, en 
zeer zeker niet wanneer we van alle kanten 
gadegelagen worden door onze Germaanse 
vrienden die vast en zeker met de tranen op de 
wangen hebben gekeken naar onze actie.  
Feit is dat de tent er stond. Feit is ook dat we 
toen bijna 2 uur verder waren.  
Klasse mannen we zijn trots op U. 
(De kpl Pak heeft met zijn filmcamera opnamen 
gemaakt van een weergaloze actie.) 
 
Verjaardagen 
 
4 juli – sm Vos  
9 juli -  kpl Ten Westeneind 
 
Het weer 
 
Afgelopen week hebben we een paar kleine buien 
gehad tegen het stof. Gelukkig waren we in het bezit 
van een vuilwaterpomp anders hadden we naar  de 
eetzaal moeten zwemmen. Bedankt genie om ons te 
behoeden voor natte voeten. 
Zo ziet u maar weer dat het een land is van uitersten. 
De ene keer zweet je je de ty….., en de andere keer 
moet je gaan doorwaden. 
 
Wist u dat 
 
- U niet meer naar de post hoeft te vragen 
- U deze gewoon verstrekt krijgt via Uw PC 
- Het bedienen van alle sergeant-majoors van de 

NSE eigenlijk ieder laatste zaterdag van de 
maand dient te geschieden 

- De bloemen hier heel duur zijn 
- Er ook door het personeel uit HQ hard gewerkt 

kan worden 
- Zij op zondagmorgen mee hebben geholpen de 

KL 1 uit de oplegger te halen 
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- Wij dit, als NSE, een perfecte actie vinden 
- Je bij de Duitse 

LWQMSTAFF niet te veel 
opmerkingen moet maken 
over het Duitse voetbal 

- Men je liever ziet gaan 
dan blijven 

- Sgt Massaro gitaar speelt 
- Sm Van Eck dit zeer 

waardeert 

 


