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Opening Foxhole 
 
Vorige week  dinsdag heeft brigade generaal De Jonge 
de opening verricht van de verbouwde bar. 
De generaal hield een kleine toespraak waarin de 
eerste 7 weken van ons verblijf hier werden belicht. 
Een dankwoord was er voor eenieder tot zover voor 
hetgeen wat er is gepresteerd hier op de base. Tevens 
vroeg hij om een hartelijk applaus voor de mannen van 
de genie die dit allemaal hebben verwezenlijkt. Na een 
daverend applaus ging de generaal over tot de officiële 
handeling, 
het 
doorknippen 
van een lint. 
Nadat het 
doek voor 
de deur 
verdwenen 
was werd 
de generaal 
getrakteerd 
op een 
biertje en 
een bitterbal 
waarna de 
overigen naar binnen konden gaan . 
 
Base BBQ 
 
Afgelopen vrijdag was de eerste BASE-BBQ. C-Contco 

was de grote 
animator van dit 
evenment . Dit 
is verder 
uitgewerkt door 
de activiteiten-
commissie. 
De avond werd 
opgeluisterd 
met een 
plaatselijke 
band.  
Om 18.00 uur 
begon deze 

band te spelen en de sfeer zat er weldra in. Vele 
repertoires kwamen aan bod  zodat iedereen aan “zijn 
trekken kwam”. Ook was er genoeg te eten. Tot in de 
laatste uurtjes kon er nog vlees van “de plaat” gehaald 
worden. Om 24.00 uur speelden ze nog “Happy 
Birthsday to you” voor de jarige sld1 Van Polen en 
daarna was het afgelopen. 

Door veel mensen werd er nog meegeholpen om de 
ergste troep op te ruimen en kunnen we terugkijken op 
een perfecte avond. 
Iedereen die mee heeft gedaan aan: organiseren, 
bakken, opruimen, enz hartelijk bedankt. Tot het 
volgende feest. 
 
 
Personeel 
 
Afgelopen vrijdag hebben de genisten van het 
BASEGNPEL een  waardering gekregen voor al het 

werk dat ze 
op dit 
kampement  
hebben 
verricht.  
Je hebt 
personen die 
zichtbaar 
werk 
verrichten en 
je hebt er die 
onzichtbaar 
werk 
verrichten. 
De 

geniegroep verricht beide. Vooral op de wijzen waarop 
ze het werk gedaan hebben is een groot compliment 
waard. 
 
Verjaardagen 
  
  4  augustus – kpl Van Huis                         allen 
 7  augustus – sgt1 Van Raaij                       van 
 8  augustus – kpl1 Schallies                        harte 
10 augustus – sm Brouwer                      gefeliciteerd 
 13 augustus – sld1 Mohammed                
 
Opruimen bureau 
 
Zaterdag 
staat in het 
teken van 
onderhoud. 
De meest 
gebruikte 
middelen 
zijn bezem, 
dweil, 
emmer enz. 
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Afgelopen zaterdag is de redactie geschrokken 
van een bepaald middel dat gebruikt moest 
worden bij de bureau-containers van de staf 
NSE.   
 
We vragen ons af wat daar 
door de week allemaal gebeurt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Spotlight” 
 
Naam: Abdi Mohammed 
Rang: Sld¹ 
Regnr:76.08.13.655 
 
Mohammed dat is geen Nederlandse 
achternaam. Waar kom je vandaan? “Ik kom uit 
Lemmer maar ben geboren en deels opgegroeid 
in Somalië. Op mijn 11de ben ik terechtgekomen 
in een 
pleeggezin 
waar toen 
al 2 
kinderen 
waren. De 
oudste heet 
Martijn en 
is 26 jaar 
en de 
andere heet 
Roland en is 22. Ik noem mijn pleegouders en 
broers gewoon Henk, Henny en broers omdat ik 
met hen ben opgegroeid. Ik weet niet meer  
anders. Mijn achternaam heb ik wel gehouden, 
vandaar Mohammed. Verder  heb ik nog 4 ander 
broers maar die zie ik nooit meer. 2 van hen 
wonen nog in Somalië de andere wonen in 
Canada en Amerika.” 
 
Heb je een vriendin?  “Helaas niet meer. Een 
paar maanden voor deze uitzending is dat 

uitgegaan. Zij wou alles te snel zodat het me een 
beetje bedreigde, toen heb ik het maar 
uitgemaakt.” 
 
Wat zijn je vooropleidingen? “Ik deed de mavo 
maar ben er vroegtijdig, in de 3de, mee gestopt. 
Daarna ben ik naar het KMBO gegaan. Daar 
deed ik iets met balansopmaak of zo maar het 
boeide me niet.” Toen ben je het leger in 
gegaan? “jah, daar heb ik ook mijn MAVO 
gehaald.” Waarom ben je het leger in gegaan? 
“Ik hou veel van sport dus leek me dat wel wat. 
Een vriend van me vertelde dat ze in het leger 
veel aan sport deden dus ben ik gaan 
solliciteren. Gelukkig kwam ik door de keuring en 
ben ik in Ermelo opgekomen, lichting 96-08. Na 
de AMO ging ik naar Eindhoven waar ik in mijn 
functieopleiding mijn vrachtwagenrijbewijs  
 
 
 
haalde. Daarna werd ik geplaatst in Garderen als 
BTM (Brandstof Transport Middel) chauffeur.”  
 
Als je al vanaf ’96 in het leger zit is dit vast 
niet je eerste uitzending. “Dat klopt! Dit is al 
mijn derde uitzending. In ’97 ben ik naar 
Busovaca geweest als buschauffeur. Was echt 
leuk! Mocht ik een halfjaar bus rijden. Daarna 
ben ik in ’99 weer naar Bosnië gegaan. Daarna 
was het even stil tot 2002. Toen ben ik voor een 
maand naar Tanzania geweest wat ik niet onder 
een uitzending reken. Daar moesten we water 
zuiveren voor die mensen. En nu zit ik weer hier.” 
Leuk? “Jah hoor, ik vind het hier prima.” Heb je 
dan geen irritaties?  “Dat wel. Je zit hier een 
beetje opgesloten. Je ziet elke dag dezelfde 
mensen wat me af en toe best wel irriteert. Op 
zich is er niets mis met die mensen hoor maar 
zoals ik net al zei zie je elke dag dezelfde 
mensen.” Wat doe je dan in je vrije tijd?  
“Beetje tv kijken, beetje in de bar hangen af en 
toe een boekje in mijn tent lezen en fitnissen.” 
Wat zijn je werkzaamheden hier? “Ik breng 
water naar omringende dorpen. Het is heel 
dankbaar werk! Elke ochtend om 08h00 gaan we 
met 3 10-tonners water beladen en rijden dan om  
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09h15 weg. ’s Ochtends gaan we naar 
Kumanovo. Dan zijn we rond 11h00 weer terug, 
eten wat en beladen dan voor een tweede keer 
om 12h30. Daarna rijden we om 13h15 weg en 
rijden dan elke middag naar een ander dorp. Ik 
ga elke woensdag bij een oude man die niet 
meer kan lopen langs om water te brengen. Op 
de andere middagen gaan we naar de andere 
dorpen. Het is leuk om te zien hoe blij die 
mensen met zo’n eenvoudig spul als water zijn. 
Dat doet me elke dag weer goed! Het doet me 
ook beseffen hoe dankbaar ik mag zijn dat ik in 
Nederland woon.  
 
Wat vind jij de beste film aller tijden? “Face 
off, met Nicolage Cage en John Travolta. Het is 
gewoon een heel spannende film die mij erg 
aanspreekt.” Welke cd heb je als laatst 
gekocht? “Lenny Kravitz.” Welk boek heb je als 
laatst gelezen? “Het dossier van John Grishem” 
Wat heb je op dit moment in je broekzak? “Wil 
je dat echt weten?” ja “Een aansteker, pakje 
Marlboro, ID- card en 20 eurocent.” Heb je een 
favoriete sport? ”Basketball, dat vind ik echt een 
leuke sport. Een beetje dollen en zo. Maar dat  
 
 
kunnen we jammer genoeg hier niet doen. Ik heb 
thuis 7 jaar op basketball gezeten. Ik speelde bij 
Quintas en we werden 3 keer regio kampioen.” 
Welke partij stemde je op 15 mei? “Ik heb niet 
gestemd. Althans. Ik heb voor me laten 
stemmen. Heb gezegd dat ze maar CDA 
moesten stemmen omdat ik LPF niets vond en 
de rest eigenlijk ook niet. Die Balkenende sprak 
me wel aan dus vandaar.” Ben je gelovig of 
bijgelovig? “Gelovig, Moslim maar wel op mijn 
eigen manier. Iedereen mag geloven zoals hij wil. 
Ik laat iedereen vrij en ga ze er niet lastig mee 
vallen.”  
 
Wat doe je als eerste als je thuis komt? “Eerst 
lekker onder de douche en dan mijn burger aan 
want dan voel ik me lekkerder. Daarna ga ik 
feesten met vrienden en als het goed weer is 
huur ik misschien wel een motor.” Waar ga je 
dan feesten? “Vroeger gingen we vaak naar 

grote steden maar dat doen we niet meer. Nu ga 
ik met vrienden naar de kroeg in Lemmer. Ook 
ga ik vaak naar de voetbal. Dan zitten en drinken 
we wat in de kantine. Zit sinds een tijdje namelijk 
op voetbal.” Moet je moeder nog iets speciaals 
te eten maken? “Nee. Ik lust graag spaghetti  
maar dat hebben ze hier ook dus dat hoeft ze 
niet te maken.” 
 
Waar vrees je het meest voor? “Ik ben eigenlijk 
nooit bang. Het enige waar ik echt bang voor ben 
is brand.” Waarom brand? “Je weet toch, je ziet 
je hele leven aan je voorbij schieten en volgens 
mij is zo’n langzame dood erg pijnlijk!” Als je één 
ding in je leven zou mogen overdoen wat zou 
dat dan zijn? “Naar school gaan en beter mijn 
best doen. Verder ben ik wel tevreden.” Heb je 
een levensmotto? “Blijf positief denken!” Wat 
zijn je toekomst verwachtingen bijvoorbeeld 
over 25 jaar? “Dan ben ik fucking 51! Dan hoop 
ik dat ik een paar goede opleidingen heb mogen 
volgen waarmee ik de mensen in Somalië kan 
helpen. Het liefst zou ik ze al eerder helpen!” 
Heb je nog een handige tip voor je collega’s? 
“Dan moet ik even nadenken hoor. Houd 
rekening met elkaar en zeg waar het op staat als 
je iets dwars zit, maar wel op het moment zelf!” 
Wil je zelf nog iets vertellen? “Ja, ik vind het 
leuk dat ik dit werk mag doen. Dit is namelijk heel 
anders dan Bosnië of dan op de kazerne. Ik vind 
dat ik leuke en  
aardige collega’s heb en hoop dat we met zijn 
allen weer terug naar Nederland gaan n HM 
 
Wist u dat 
 
- we vorige week een jarige zijn vergeten te melden 
- dit de KPL VAN HUIS is 
- wij dit nu zo proberen recht te trekken 
- wij ons diep schamen als redactie 
- onze eerste verlofganger vandaag alweer terug 

komt 
- wij hem hier weer veel succes toewensen  
- het soms levensgevaarlijk kan zijn bij het darten 
- je moet oppassen bij  het schrijven  
- je anders een pijl (dart) in je rug hebt 
- sm Van der Meijde veel post krijg 
- dit ook wel eens zijn eigen verstuurde post is 
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- je namelijk meer dan een naam op de envelop 
dient te zetten 

- je de brief anders terug krijg 
- de sld1 Wong van fotograferen en filmen houdt 
- hij dit tijdens de BBQ veelvuldig heeft gedaan 
- hij iedereen, ongeacht rang of stand of 

nationaliteit, zijn product moest laten zien 
- wij ons afvragen wat hij allemaal heeft vastgelegd 
- de kpl Dodewaard een nieuw kussen nodig heeft 
- het oude kussen brandsporen vertoont 
- dit komt door een leeslampje! 
- Wij ons afvragen hoeveel watt dat lampje is 
- Wij ons verder afvragen wat en hoeveel hij leest 
- De majoor altijd met zijn “handy” belt 
- Wij wel weten waarom 
- Hij namelijk meer dan 80 minuten nodig heeft 
- De sld1 Buijck geen “genezerik” zal worden 
- Hij dan namelijk niet veel zal werken 
- Hij meer op de grond zal liggen 
- Hij niet tegen bloed kan 
- De luitenant Van der Hoeven veel sport 
- Hij dit doet omdat hij te lui is om te lopen 
- Er een rattenjong op dit kamp is gesignaleerd 
- Hij op alle mogelijke momenten van de dag toe 

kan slaan met z’n rattestreken (wees alert! Bent 
gewaarschuwd) 

 
Hollandse avond 
 
Klaverjasavond   ( hollandse avond)  
 
• Vrijdag 9 augustus a.s om 19.30 uur 
 
• Wat: Maat-klaverjassen 
 
• Geef u zo snel mogelijk op (per tweetal 

dus ) 
 
• Waar: opgave aan de foxholebar 
 
Voor vragen over de uitvoering van dit festijn kunt 
u zich wenden tot  
SM v Schepen (herstelpel NSE) 
 
Voeding 
Niet vergeten, maandag 10 augustus eten we 
Uit blik. Oftewel gevechtsrantsoenen. 
 
SPORTSITE 
 

 
Laddercompetitie Darten 
 
Sinds enige tijd worden de dart-pijlen al druk in de 
borden geworpen.  
Even een tussenstand van de laddercompetitie: 
 
1e lijn:  Broer 
2e lijn:  Logger, Reinink 
3e lijn:  V.d. Voorst, V. d. Meijde, Ten Westeneind 
4e lijn : V.d. Sommen, Teunenbroek, V. Huis, 
            Kinsbergen 
5e lijn: Geven, Boogaars, Peters, Pruntel, V. Elst 
6e lijn: V. Schepen, Dijkhuis, Weijde, Buijck, Riebeek,  
            Douwsma 
7e lijn: Leenhouts, Pulkerman, Ramakers, Ten Brink, 
            Boetzel, Pak, V.d. Zwaan 
8e lijn: Kruger, Wuister, Ubels, Daams, Gazelle,  
            Branderhorst, V.d. Linde, Bos 
 
Mocht u zin hebben om mee te doen aan deze 
competitie kunt u zich opgeven achter de bar. En wie 
weet schuilt er wel een nieuwe “Barney” in je. 
  
Volleybal 
 
Stand per 05-08-2002    

   pntn saldo 
1 Blue lagoon                 3 9 42 
4 Komando                       3 8 27 
3 Holland 1                    3 7 31 
2 Herstelpel NSE          3 6 29 
6 Milgeodad                   3 6 6 
7 Sunny boy's              2 5 44 
9 De Hopmaten            2 3 1 
5 Hulppost                          2 3 -10 

11 H2O groepje              2 2 2 
13 The French & Semedo        1 1 -6 
14 Base Genie               3 1 -39 
8 Pink Fox                      3 1 -58 

10 F.P.P.                          2 0 -27 
12 Stafpel HQ coy          3 0 -48 
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Voetbal: Frankrijk – Nederland 
 
Op deze mooie maar warme zaterdag stond het dan te 
gebeuren. Interland nummer 2, Fr - NL. 
Na onze goede overwinning op de Amerikanen gingen 
we met veel goede moed richting het fantastische veld 
nabij CAS. 
Na een paar goede mogelijkheden aan beide zijde, 
kwamen de Fransen dankzij een goed genomen 
hoekschop op een 1-0 voorsprong, op dat moment 
terecht. 
Na een verdiende rustpauze, kwamen de Fransen na 
een paar persoonlijke fouten eenvoudig op 2-0. 
 
Maar we kregen steeds meer grip op de wedstrijd. Dat 
resulteerde in een eenvoudige goal van  
sgt V. d. Sommen(2-1). De laatste minuten werden er 
nog enige pogingen gedaan om de stand gelijk te 
trekken, maar helaas. Eindstand 2-1 in het voordeel 
van de Fransen. Iedereen hartelijk bedankt die hieraan 
heeft deelgenomen, en vooral een bedankje voor de 
keuken die ons na de wedstrijd heeft laten genieten 
van een fantastische rijsttafel. 
 
 

Vrijdag/Friday/Freitag/Vendredi   
 16-08-02(16 aug. 2002) 

 
 

 
 
 

 
4 x 5,0 km 

categorie 1: >36  categorie 2: 36 <
  
categorie 3: dames     categorie 4: mixed 
 

Inschrijven voor vrijdag 16.00 uur 
• Inschrijven in de nieuwe bar 
 

Melden voor vrijdag 17.00 uur 
• nummers halen op volgorde van inschrijving 
• reglement uitgereikt 

 
Start : 18.30 uur 

• gezamenlijke start 
• start/finish/wisselvak op het plein  

voor HQ 
 

 

Prijsuitreiking : 21.00 uur 
 
 

Vragen? / Questions? / Fragen? 
Sgt Koster (Lo/Sport) 

 


