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Verbouwing van de bar 
 
Met een nieuw barbestuur is er natuurlijk altijd wel iets 
te veranderen aan 
de bestaande infra. 
Zo ook bij ons. Het 
plan werd 
geopperd om de 
bar anders in te 
richten. Dit plan is 
volledig uitgewerkt 
en de afgelopen 
week is er door de 
genie keihard 
gewerkt om de 
plannen te verwezenlijken. Met veel enthousiasme en 
vakkundigheid is door ons GENIE-GROEPje enorm 
veel werk verzet. Vanaf de eerste avond hoor je alleen 
maar positieve geluiden van eenieder. 
Genie (en alle helpers) goed gedaan. 
 
 Officiële opening van de bar 
 
 Met het hebben van een nieuw ingerichte bar 
hoort natuurlijk ook een opening. Deze opening is 
verricht door de brigade generaal De Jonge. Dit 
op de dinsdagavond 30 juli omdat de generaal 
a.s. vrijdag op een welverdiende vakantie is. 
Bij het ter perse gaan van deze uitgave waren er 
nog geen verdere  details bekend en foto’s 
aanwezig. Die houdt u van ons te goed. 
 
Base BBQ 
 
Vrijdag 2 augustus zal er een base BBQ zijn. 
Aanvang van dit festijn is naar verwachting 19.00 uur 
Locatie, voor de kantine op de straat.  
 
Reisjes Ohrid 
 
Er zijn nu al 2 groepen richting Ohrid gegaan 
voor een ontspanningsweekend. 
Voor diegene die nog niet weg zijn geweest is het 
beeld dat men bijzonder bruin terug komt. Van de 
deelnemers zelf  hoor je alleen maar positieve 
geluiden. Misschien een aanrader voor een 
ieder? 
 
Verjaardagen 
 

2 augustus – kpl1 Pruntel                      allen 
3 augustus – sld1 Van Polen               van harte 
4 augustus – sld1 Sijmonsma           gefeliciteerd 
   
 
 
 
 
“Spotlight” 
 
Afgelopen vrijdag en zondag had ik het genoegen 
boven in het HQ de “Force General” brigadegeneraal 
jonkheer J.H de Jonge (52.05.20.234) te interviewen. 
Met zijn rossig opzij gekamde haar en ijdel “gestylde” 

snor doet hij aan als een rot, in het vak wel te 
verstaan. Een rot in zijn vak is hij zeker! Na de HBS- B 
(het vwo van nu) werd hij in 1971 als luitenant op de 
KMA opgeleid tot tankcommandant waarvandaan hij in 
1975 richting Langemanshof vertrok. Daar kwam hij op 
een Leopard terecht, en niet zoals ik suggereerde op 
een Centurion, verteld hij lachend. Toch waren de  
 
imposant lange benen van de jonge luitenant een flink 
opstakel  voor zijn schutter, links voor hem gezeten, 
die er waarschijnlijk nog steeds nachtmerries van 
heeft. Het was een leuke periode met een intiem 
getinte sfeer. Je bent namelijk, zo vertelt hij, een heel 
hechte club zodat je je op elkaar moet instellen. Na 
deze periode volgde hij een lang traject van militaire 
opleidingen. De A- cursus de cursus stafdienst, EOV, 
NBC en alsof dit nog niet genoeg was anderhalf jaar 
HMV (Hogere Militaire Vorming) waarin hij veel tactiek, 
ethiek, communisme, maar ook wiskunde kreeg. Tijd 
om een BOCO cursus te volgen was er niet. Hij wilde 
zich zo goed mogelijk bekwamen in het militaire vak 
wat hem boeit tot op de dag van vandaag. Die ene 
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keer dat hij, na 3 a 4 weken voorverkennen, naar huis 
ging had dan ook niets te maken met het pittoresk 
gelegen Oostelbeers (Brabant) maar met 
verantwoording afleggen aan de Chef Defensie Staf 
(CDS). Dat hij zijn vrouw en kinderen mist is hem af te 
zien. Als hij vertelt over zijn thuissituatie verschijnt een 
glimlach. Waar  hij dan ook het meest voor vreest is 
dat zijn vrouw of kinderen iets overkomt. Hij is 
getrouwd met Mary samen hebben ze 3 kinderen. 
Albert (21) doet, net als zijn vader toen, de KMA. Zijn 
broertje Marien (19) heeft het vak ook mogen beërven 
en wordt opgeleid op het KCT. Dan is er nog dochter 
Levina die net over is naar 5de klas HAVO. Ze missen  
 
 
hem maar een verrassing was het niet toen papa werd 
opgebeld en naar Macedonië moest. Van februari tot  
augustus 1995 was hij al eens eerder uitgezonden 
geweest zodat het fenomeen thuis bekend was. Zijn 
eerdere uitzending was onder een ander mandaat bij 
UNPROFOR gelegen in Zagreb. Het mandaat zoals 
we nu hebben is precies toegesneden op onze missie, 
zet onze commandant uiteen. Iets wat je niet zou 
kunnen zeggen van zijn periode in voormalig 
Joegoslavië die niet snel vergeten zal worden door de 
mannen en vrouwen van Dutchbat. Dit was een 
moeilijke periode uit zijn leven vertelt hij met een 
zorgelijk gezicht, neemt een diepe haal van zijn sigaret 
en gaat verder. De mannen konden niets en 
herhaaldelijk aandringen bij het hoofdkantoor van de 
VN in New York gaf keer op keer nul op het rekest. De 
brigadegeneraal van Seedorf in spee ziet in deze 
uitzending een mooie uitdaging waarin het welzijn van 
zijn mensen en het op juiste wijze uitvoeren van het 
mandaat voorop staat. Hij heeft het dan ook 
verschrikkelijk druk. Elke dag wordt de force general 
tegenover de overste van Hoof wakker. De overste is 
zijn buddy, zijn rechterhand die hem ondersteunt en al 
zijn vergaderingen en gesprekken  voorbereid. De 
generaal staat elke dag om 06h00 kwiek naast zijn bed 
omdat hij ’s ochtends het frist is. Na veel dossiers van 
de vorige avond te hebben gelezen, afkomstig van 
onder andere het NIC (National Intel cel (sectie 
sniekie)), de J6 maar ook rapporten uit Kosovo 
vergadert hij om 08h00 een kwartier lang met zijn 
commandogroep over het verloop en de besluiten van 
die dag. Daarna wordt de generaal om 09h00 op het 
hoofdkwartier in Skopje verwacht waar hij vergadert 
met o.a. de civiel liaison ambassadeur Biegman, 
NATO, OSCE, UNHCR, Red Cross en de top NHQS. 
Nadat alles van de vorige of toekomstige dag 
besproken is, wat ongeveer tot 10h00 duurt, heeft de 
generaal de ruimte zich bij verschillende eenheden te 
laten informeren. Zo is hij meerdere malen de bergen 

opgeweest waar hij bij de relayeer stations heeft 
gekeken. Ook probeert hij  eens per week bij het NSE 
langs te gaan wat hem tot zijn spijt niet altijd lukt. Alsof 
dat nog niet genoeg is heeft hij tot 17h00 de tijd  om 
ontmoetingen met Macedonische topambtenaren van 
binnenlandse zaken of defensie aan te gaan. Dit 
laatste is erg belangrijk met het oog op de 
verkiezingen. Om 17h30 heeft hij ontmoetingen met 
mensen die hem op kantoor vertellen over de laatste 
intel meldingen. Hij sluit de dag af met om 19h30 een 
briefing waarin hij al zijn stafmedewerkers inlicht, de 
laatste zaken van die dag worden besproken en 
zonodig beslissingen worden doorgevoerd en door 
gebrieft aan de CDS. Daarna is er, alvorens hij rond 
22h00 de ogen sluit, tijd voor een biertje of 2 in de bar. 
Dat onze Duitse collega’s voorheen meer dan 2 bier 
mochten drinken zo zegt de CDA’er, kwam doordat de 
two- can rule een puur Nederlandse regel is. Hij heeft 
dan ook gevraagd aan de Duitsers zich uit 
saamhorigheid ook aan deze regeling te houden. De  
 
generaal schat de risico’s in het gebied op 0,0. Toch 
dienen we onszelf aan de two- can rule  te houden  
omdat het ons is opgelegd door Den Haag. Mocht ons 
op dit kamp overigens toch iets overkomen dan is er 
een beveiligingsplan die ons uiteindelijk naar CAS zal 
voeren.  
Buiten alle drukke bezigheden zijn er thuis ook genoeg 
werkzaamheden te verrichten. Zo houd de jonkheer, 
een titel die erfelijk is en niets te maken heeft met adel 
maar alleen een voorvoegsel is, van zeilen. Hij heeft 
een metalen zeiljacht waaraan veel onderhoud moet 
worden gedaan. Dit doet hij het liefst onder 
begeleiding van zijn kinderen, net als het zeilen zelf. 
Zijn meest geliefde vakantie bestemming is dan ook 
het water. De binnenlandse wateren van ons mooie 
Holland maar ook de af en toe ruig ogende zeeën 
ontwijkt hij niet. Hij vaart in zo’n 8 uur naar Engeland 
en doet de kust van Frankrijk aan in ruim 2 dagen. 
Mooi vindt hij om te zien dat een mens niet alles zelf in 
de hand heeft maar zich moet bedenken dat de 
elementen sterker zijn. Mocht hij daardoor ooit alleen 
op een onbewoond eiland stranden dan hoopt de 
Jonge een paar goede boeken, zonnebrand en een 
diskman bij zich te hebben. Hopelijk heeft hij dan een 
paar goede cd’s van zijn kinderen gekregen want zelf 
kopen doet hij ze niet. De boeken moeten gaan over 
historie van landen, zijn favoriete leesvoer. Als hij 
dadelijk thuis komt gaat hij eerst douchen, daarna een 
flink portie friet met biefstuk eten om vervolgens met 
zijn hond te wandelen. Als hij iets zou overdoen in zijn 
leven dan zou hij eerder een hond in huis hebben 
genomen omdat het hem erg veel plezier bezorgt. 
Hardlopen doet hij ook graag. Het liefst een kilometer 
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of 5 waarin hij lekker uit kan waaien en even zijn 
zinnen kan verzetten. Vroeger, zo verteld de 
Nederlands Hervormde generaal, roeide ik veel races 
bijvoorbeeld op de KMA maar door tijdgebrek behoort 
dit jammer genoeg tot het verleden. Hij zou sowieso 
meer willen sporten maar komt er gewoon niet aan toe. 
De force general met als levensmotto: “Optimistisch 
zijn, vooruitkijken en oplossingen zoeken in plaats van 
problemen” wilde tot slot zelf nog een paar dingen kwijt 
aan al zijn mannen en vrouwen. In de eerste plaats 2 
tips: “Concentreer je op je werk, probeer elke dag de 
dingen in je werk te verbeteren en zorg daardoor dat je 
met meer ervaring hiervandaan gaat dan je hier 
gekomen bent”. En  “Draag zorg voor en ondersteun je 
collega’s, kijk om je heen en help waar je kan”! En in 
de tweede plaats: ”Wat ik opmerk is dat na de eerste 
2- 3, toch wel moeilijke weken, waarin we samen met 
de Duitsers op een overbevolkt kamp woonden en 
waar een heleboel dingen nog niet geregeld waren het 
nu begint te draaien. De mensen beginnen in hun rol te 
vallen waaruit blijkt dat men de uitdaging heeft 
opgepakt”. “Dat vind ik uitermate prettig om te 
merken”. “Dit betekent namelijk dat ik me minder 
zorgen hoef te maken over het kamp en me meer kan 
richten op de eigenlijke taak waarvoor ik gekomen 
ben” nHM 
 
Wist u dat 
- Er ooievaars gesignaleerd zijn boven Kamp Fox. 
- De gevormde stelletjes misschien moeten 

oppassen 
- Er anders pakketjes afgeleverd kunnen worden 
- Naar verluidt de wc ook voor andere doeleinden 

gebruikt wordt 
- Er geluiden worden gehoord als zijnde getrouwd 
- Wij niet weten of dit een-mans/vrouws actie is 
- De kpl1 Van Huis van honden houdt 
- Sommige honden dit niet geloven 
- Hij namelijk over ze heen rijd terwijl ze in de 

schaduw van zijn auto liggen 
- Hier op de base het beste Grens Wissel Kantoor 

is 
- U 25.000 dinar krijgt voor € 50 
- Het nu heel druk is bij de kassier 
- U moet oppassen bij het betreden van het 

opstapje in de bar 
- De lak gemengd is met lijm 
- Het lakken van de vloer daardoor het meeste werk 

was 
- Er problemen zijn met de “2-can rule” 
- De Grolsch namelijk in flesjes zit 
- Verschillende personen nu met een dilemma 

zitten 
- De “two Botle rule” misschien een oplossing is 

- Sommige TV-zenders bij een ieder bekend zijn 
- Dit de nummers 54 en 973 zijn 
- Dit misschien iets met de bijbehorende beelden te 

maken heeft 
- De schrijver van deze “wist u dat” niet weet welke 

beelden 
 
 
 
 

CAMP FOX 
VOLLEYBALCOMPETITIE 

 
1. Milgeodad    2.Herstelpel NSE 
3. De Hopmaten      4. Komando 
5 Stafpel HQ coy   6. Blue Lagoon 
7.  Hulppost    8. F.P.P 
9. Pink Fox            10.Sunny Boy’s 
11. Holland 1  12. The French & 

                 Semedo 
13. Base genie 14. H2O groepje 
 
 
 
 
 
 
Programma WEEK 30 (2e ronde) 
 
Dinsdag  23-07-02 
18.30 uur  1 - 3 
19.30 uur  5 – 2 
 
Woensdag 24-07-02 
18.30 uur  7 – 4 
19.30 uur  9 – 6 
 
Donderdag 25-07-02 
18.30 uur  11 – 8 
19.30 uur  13 – 10 
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Vrijdag 26-07-02 
18.30 uur  14 - 11 
 

ZONDAG INHAALDAG!!!!!!! 
 
SCHEMA’S VOLGENDE RONDE ZONDAGS 
OPHALEN !!!!! 
 
Indien u niet kunt vroegtijdig aangeven  
DANK U    Sgt Koster. 
Stand per 28-07-02     

       
1 Holland 1              2 6 36 
2 Blue lagoon                  2 6 35 
3 Komando                  2 6 30 
4 Herstelpel NSE           2 3 12 
5 De Hopmaten                       2 3 1 
6 milgeodad                                       2 3 -7 
7 Hulppost               2 3 -10 
8 Sunny boy's                     1 2 25 
9 Pink Fox                              2 1 -41 

10 H2O groepje            1 0 -11 
11 F.P.P.                                       2 0 -25 
12 Stafpel HQ coy           2 0 -35 
13 The French & Semedo  * * 
14 Base Genie             * * 

 


