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Bezoek krijgsmacht- en landmacht adjudant 
 
Woensdag en donderdag zijn we bezocht door een 
“Haagse” delegatie. In dit gezelschap zaten de 
krijgsmacht- en de landmachtadjudant. Deze hebben 
een rondleiding op de base gehad en naar de 
verschillende disciplines gekeken. Ook hebben zij drie 
gesprekken gevoerd met kaderleden van HQ, NSE en 
KmaR. Dit in het teken van “Lessons Learned”.  
 
Ongelukje 
 
BUNARDZIK, 7 augustus 2002. Camp fox. 
(Van onze verslaggever) 
Op woensdag 7 augustus 2002 omstreeks 14.15 uur  
vond er een  aanrijding plaats tussen `n Nederlandse 
werklust, kortweg genaamd  ``de reus ZOEFF`` en `n 
Italiaanse personenjeep Iveco, type ``klein duimpje``. 
De machinist van de reus was al achteruitrijdend  
de verharding van de Champes de la fox aan het 
egaliseren waardoor hij klein duimpje te laat opmerkte. 
Persoonlijk leed heeft  zich niet voorgedaan. De 
materiele 
schade 
bleef 
beperkt tot 
`n 
 verwrongen 
grille en `n 
lekke radia-
teur van 
klein 
duimpje. De 
Koninklijke 
Marechaussee en de Caranbieri stellen een onderzoek 
in.  
 
Hollandse avond 
 
Afgelopen vrijdag was er een “Hollandse avond” 
georganiseerd. Een Hollands spel, Hollandse hapjes 

en natuurlijke 
Hollandse 
muziek. 
Het barpersoneel 
maakte het 
compleet door in 
een oranje outfit 
te lopen.  
Het kaartspel was 
natuurlijk 
klaverjassen. Na 

felle gevechten geleverd te hebben was de winnaar 
bekend.  Na  verdeling van de 
prijzen was iedereen het er mee eens dat het weer 
een geslaagde avond is geweest. 
  
 
Motorrijders 
 
Twee motorrijders missen de gezelligheid van de 
samenkomsten na een motorrit.  Zij hebben het idee  
om zo’n samenkomst hier op Kamp Fox te 
organiseren. Misschien zijn er meer motorrijders die dit 
missen en dit samen willen doen. 
Evt. Plan BBQ met muziek. Gegadigden kunnen zich 
voor een inventarisatie opgeven bij: 
Sgt1 J. v. Voorst   tst 2217 
Smi  A. Hamers    tst 2374 
 
“Jubileum” 
 
Net voordat we met 
de Hollandse avond 
wilden beginnen 
behaalden we een 
primeur. De genie 
moest voor de 
20ste uitrukken om 
een lek in de 
waterleiding te 
repareren. Onder 
leiding van de sgt 
Wouters is deze 
klus (weer op een juiste wijze) geklaard. 
Dat ze er handig in beginnen te worden is 
duidelijk. Deze reparatie duurde nauwelijks 45 
minuten. Bijna een record.  
 
Verjaardagen 
  
 14 augustus –  sgt1 Steinz                         allen 
17 augustus –  kpl1 Nowicki                        van 
18 augustus –  kpl1 d. Jong                        harte 
19 augustus –  sgt    Hop                       gefeliciteerd 
 20 augustus –  kpl Leenhouts                
 
Marsmannen op Bunardzik? 
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Zijn er marsmannen op 
de base of is er iets 
anders aan de hand? 
De EOD heeft enige 
mensen van de NSE 
kennis laten maken 
met hun “bomb suite”. 
Op de foto is de SOD 
bezig met het in elkaar 
zetten van een MAG. 
Een lastig karwei naar 
later bleek.  

 
 

 
Spotlight 
 

Naam: Anja Branderhorst 
Rang: sgt¹ 
Regnr: 66.04.09.761 

 
Waar woon je? 
“Arnhem. Het is er 
héél leuk wonen in 
mijn flatje waarvandaan ik de snackbar kan zien 
en de chinees op de hoek zit. Slecht he, haha?! 
Ken er heel veel mensen. Vrienden, en 
kennissen wat het alleen maar gezellig maakt. 
Mijn beste vriendin Corine is laatst in de buurt 
komen wonen zodat we eindelijk op de fiets naar 
elkaar toekunnen. Zoals ik al zei, het is leuk 
wonen en voor geen goud van de wereld zou ik 
daar weg willen.” 
 
Naast wie werd je vanmorgen wakker? “Naast 
Garfield, mijn knuffel, en tegenover Calista.” 
Waar droomde je vanacht over? “Weet ik niet 
meer, zal wel weinig indruk hebben gemaakt.” 
Hoe bevalt jouw verblijf hier? “Goed, ook al 
blijkt dat niet altijd. Het gaat natuurlijk wel met 
ups en downs maar dat is nou eenmaal zo…” 
Ben je dan al vaker op uitzending geweest? “ 
Ja, dit is mijn tweede uitzending. In 1994 ben ik 
met UNPROFOR in Busovača geweest. Dit was 
geen fijne tijd zeg maar zwaar kl*t*. Dat kwam 
doordat mijn commandant vrouwen binnen dit 
bedrijf niet zo zag zitten. Dit uitte zich in dingen 
zoals geen werk aangeboden krijgen. Ik zat daar 

bij het transport bataljon, maar reed niet. 
Daardoor werd de verveling zeer groot. 
Deze uitzending is echt 40 keer beter!!!” 
Kan je uit de voeten met de middelen die 
je hebt voor je winkeltje? “Ja hoor, wel 
minder makkelijk dan ik me had voorgesteld 
maar het gaat goed en ik heb het enorm 
naar mijn zin. Een paar dagen voordat ik 
hierheen kwam hoorde ik dat de DAS niet 
doorging. DAS even slikken maar het gaat 
nu. Eigenlijk is het alleen maar positief 
uitgevallen. Doordat ik de bar erbij kreeg 

hoef ik me niet te vervelen. Als ik alleen maar in 
de DAS had gestaan had ik me waarschijnlijk net 
een robot gevoeld. Dan hoef je namelijk alleen 
maar te scannen en vakken te vullen, saai werk 
dus. Nu is het gewoon leuker.” Hoe kom je aan 
de spullen voor je winkeltje? “Die koop ik hier 
en daar in. Ik haal het uit lokale supermarkten, uit  
diverse PX- en en bijvoorbeeld de t-shirts worden 
me door handelaren aangeboden.” 
 
Jij bent vrouw, burger en gemilitariseerd, valt 
dat te rijmen? “Ik ben eigenlijk een apart geval. 
Gemilitariseerd ben ik niet want ik ben militair. Ik 
zit ook niet bij de NatRes want ben wel actief 
militair. Ik zit tussen wal en schip. In Nederland 
werk ik als burger bij de Sie Vwerpl van Staf DLC 
in Apeldoorn. Als actief reservist zit ik bij het 
Vvdet van de brigade in Havelte. Ik hou me bezig 
met alles wat bij vervoer  van goederen maar ook 
van personen komt kijken. Ik ga mee op oefening 
als ze me vragen en dus ook op uitzending. Toch 
val ik onder een ander contract namelijk dat van  
de burgers. Moeilijk uitleggen! Hoe ben je op het 
idee gekomen het leger in te gaan? “In de tijd 
dat die spotjes van “hey man hey meid” op tv 
waren kreeg ik in mijn burgerbaan een 
verschrikkelijke cheffin die ik niet kon uitstaan. 
Toen heb ik me dus door zo’n spotje laten 
overhalen en ben gaan solliciteren. In 1989 werd 
ik KCV-ster (Kort Contract Vrouw) wat 27 
maanden duurde. Daarna ben ik naar de KMS 
gegaan en ben toen BOT sergeant AAT 
geworden .” En nu zit je dus al 13 jaar bij 
defensie. ”13½. Heb vorig jaar mijn medaille 
gekregen. Bij burgers gaat dat anders dan 
militairen. Bij burgers krijg je die namelijk met 
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12½, een militair met 12 jaar. Geloof niet eens 
dat ik een medaille gekregen heb. Alleen een 
percentage van mijn loon, wat lager uitviel dan ik 
altijd hoorde.” Wat zijn je vooropleidingen?  
“ HAVO. Daarna heb ik een jaar als au pair in 
Engeland gewerkt. Één dag in de week ging ik 
naar Cambridge University en leerde wat engels 
bij. Was een leuke periode! 
 
Ben je getrouwd? “Nee nooit geweest.” Ligt het 
wel in de planning? “Tja, eh, kom maar op zou 
ik zo zeggen.” Wat vindt het thuisfront van je 
uitzending? “Mijn ouders zijn het wel gewend. 
Ben immers een jaarlang weg geweest. Mijn 
beste Vriendin baalt er wel van. Ze is dus net 
dichterbij gaan wonen, ga ik weg!” Beoefen je 
een sport? “jah, basketball, tennis en de 
sportschool. Ook doe ik een beetje hardlopen, 
haha. Moet dadelijk weer het bergjesrondje. Echt 
Kl*t*! Thuis doe ik dat niet maar hier moet ik wel. 
Zeg het nu juist zodat er wat sociale controle op 
mijn loopschema komt. Pfff, zie er nu alweer 
tegenop! Die berg is echt hoog!” Hoe belangrijk  
is sport dan voor jou? “Vrij belangrijk. Doe het 
erg veel en graag want het houd je van de straat. 
Thuis sport ik ongeveer 6 keer in de week.  
 
 
Vooral Basketbal doe ik veel. Ik speel 
hoofdklasse waar veel tijd in gaat zitten. Sowieso 
2 keer in de week trainen en dan nog de 
wedstrijd van die week. Verder vaak naar de 
sportschool en als het mooi weer is buiten 
tennissen.  
Heb je nog andere vrijetijdsbestedingen? 
“Slap ouwehoeren, lounge met een Bacardi 
Breezer en ow… nou vergeet ik helemaal het 
sportduiken wat ik doe of eigenlijk mooi weer 
duiken. Ook nog een hobby van me namelijk. 
Ben inmiddels een watje geworden. Het water in 
Nederland is gewoon te koud. 
Wat is je laatst gekochte cd? “Hmm, mogen dat 
ook cd’ s van hier zijn?” Jep. “Heb er laatst in 
één keer 5 gekocht. Lany Kravits, Faitles, 
Marillion, Kylie Minock en Robby Williams. 
Lekkere vent! Je laatst gelezen boek? “Het 
Dossier van John Grisham.” Beste film alle 
tijden? “Seven, echt een prachtige psycho 

thriller.” Wat heb je op ’t moment in je 
broekzak zitten? “Portemonnee en sleutelbos.” 
 
Ben je gelovig of bijgelovig?  “Niet gelovig 
maar wel héél af en toe bijgelovig.” Wat heb je 
15 mei gestemd? “Ik heb niet gestemd doordat 
ik op oefening was. We zouden om 19h00 thuis 
zijn wat uiteindelijk 22h00 werdt en toen waren 
de stemlokalen dicht. Maar als ik wel de kans 
had gehad had ik op de VVD gestemd. Dat is 
volgens mij nog de enigste partij die defensie een 
warm hart toedraagt.” Als je 3 dingen zou 
mogen meenemen naar een onbewoond 
eiland, wat zou je dan meenemen? “Mijn 
duikuitrusting inclusief compressor voor het 
vullen van de persluchtflessen, een lekkere vent 
en een zichzelf vullende koelkast.  
 
Wat doe je als allereerste als je thuis komt? 
“Janken uit emotie omdat ik dan weer alle 
mensen zie die ik zo gemist heb”. Wat moet er 
de eerste avond optafel komen? “Als 
voorgerecht een door mijn vader vers gemaakte 
soep. Gebakken aardappeltjes met verse 
spinazie en een gekookt eitje erop. En daarbij 
moeders gehaktballen.” Hoe ga jij je verlof 
volmaken? “Ik ga van hot naar haar en van elke 
ontmoeting maken we dan een feestje. Ga vooral  
lekker beppen, zoals mijn vriendin Corine en ik 
dat noemen.”  
 
Wat is jou grootste irritatie op uitzending? “Al 
die onnodige regeltjes.” Waar vrees je het  
 
meest voor? “Ongelukkig dood gaan.” Wat is 
jou levensmotto? “Maak van elke dag wat er 
van temaken valt.” Heb je nog een tip voor je 
collega’ s? “Laat iedereen in zijn/ haar waarde.” 
Als je een ding in je leven mocht overdoen, 
wat zou dat dan zijn? “Had vroeger misschien 
iets liever moeten zijn. Ik had mijn, af en toe toch 
wel, kattige eigenschap moeten onderdrukken.” 
Wil je zelf nog iets kwijt? “Ik hoop dat iedereen 
bereid is er het beste van temaken, niet alleen 
voor zichzelf.”n HM 
 
Baret gevonden bij zwembad 
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Bij het 
zwembad van 
onze 
Germaanse 
vrienden Is een 
baret 
gevonden.  De 
vermoedelijke 
dra(a)ger(ster) 
is nog niet 
bekend. De 
KmaR is bezig 
met een onderzoek. 
                                                (Corpus Delicti) 
Wist u dat 
 
- U u wapen mee moet nemen als u van de base 

afgaat 
- Dit ook voor de water-voorzieningsgroep geldt 
- Er sportbroekjes worden opgestuurd naar onze 

LO/S man 
- Dit vrouwenbroekjes zijn 
- Wij nu vraagtekens zetten bij……(hoe heet zij/hij) 
- Sgt Kruger eindelijk zin had gemaakt om een 

stukje hard te lopen. 
- Dit niet doorging omdat hij te langzaam is. 
- Kpl1 v Gelder en Kpl van der Zwaan nieuwsgierig 

waren naar de nieuwe douches. 
- Deze verrast waren dat er een italiaan bij het 

interieur hoorde. 
- Deze Italiaan dit niet zo prettig vond en dat ook liet 

blijken. 
- Het elfde vingertje van de Sgt Koster “Alfred” heet. 
- Zijn volledige naam “Alfred Jodokus……..Kwak!!! 

is. 
- Een aantal mensen onder ons geen geduld 

hebben. 
- Wanneer ze moeten wachten met deuren 

beginnen te spelen. 
- Kpl van der Zwaan soms gewaardeerd bezoek 

krijgt 
- Dit wel op de wc is  
- Kpl Daams de bezoekster was!! 
 
- De wc-deur dus beter op slot gedaan kan worden 
- In de tent van de majoor en de kapitein geen 

muggen zijn 
- Dit komt omdat muggen geen bontjas kunnen 

dragen 
- Zij die wel nodig hebben in die “ijskast” 
- Er een “toppertje” bij de herstel zit 
- De organisator van het klaverjassen de hoofdprijs 

heeft gewonnen 

- Wij hier natuurlijk vele vraagtekens 
bijzetten????????????????????????????????? 

- Kap Krijgsman en Elnt Van de Hoeven heel hard 
kunnen lopen 

- De oorzaak echter een hond was 
- Die heel hard kon lopen  
- Maar onze twee helden voorop liepen 
- Zij een nieuw record gevestigd hebben “Rondje 

base” 
- Het nieuwe zwemtenue met baret is 
- Je deze na het zwemmen weer mee mag nemen 
- Niet alle klaverjassers tot het einde hebben 

meegedaan met het kaarten 
- De oorzaak de muziek was 
- Deze te luid zou zijn 
- Wij vermoeden dat het puntenaantal de oorzaak 

was 
- Sm schreurs met een bus slagroom naar zijn tent 

liep 
- Hij deze niet nodig had voor taart en koffie 
- Wij ons afvragen waar dan wel voor? 
- Sgt1 V.d Voorst vandaag gaat verloven 
- Hij echter niet aanwezig is op het feest 
- Wij ons nu afvragen hoe dit in elkaar zit 
 
 
SPORTSITE 
 
Afgelopen week heeft de genie met behulp van de 
“werklust” het sportveld opgeknapt. Op aanwijzingen 
van de sgt Koster is een prachtig veldje aangelegd 
waar meerdere sporten beoefend kunnen worden. 
 
Laddercompetitie Darten 
 
Tussenstand van de laddercompetitie: 
 
1e lijn: Broer 
2e lijn: Logger, v. Voorst 
3e lijn: Reinink, V. d. Meijde, Ten Westeneind 
4e lijn :Geven, V.d. Sommen, Pruntel, V. Huis, 
5e lijn: Teunenbroek, Boogaars, Peters, Kinsbergen,  
            Ubels 
6e lijn: V. Schepen, Dijkhuis, Weijde, Buijck, V. Elst,  
            Pak 
7e lijn: Riebeek,Pulkerman, Ramakers, Ten Brink, 
            Boetzel, Douwsma, V.d. Zwaan 
8e lijn: Kruger, Wuister, Leenhouts, Daams, Gazelle,  
            Branderhorst, V.d. Linde, Bos 
 
 
Volleybal 
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Stand per 11-08-2002  pnt saldo 
1 Blue lagoon                 4 11 60 
2 Komando                       4 11 46 
3 Hestelpel NSE           4 9 46 
4 Holland 1                    4 9 37 
5 Milgeodad                   4 9 11 
6 Sunny boy's              3 8 59 
7 H2O groepje              4 4 -9 
8 De Hopmaten            3 3 7 
9 Hulppost                          3 3 -7 

10 Stafpel HQ coy          4 3 -26 
11 The French & Semedo        3 2 -29 
12 F.P.P.                          4 1 -50 
13 Base Genie               4 1 -56 
14 Pink Fox                      4 1 -80 

    
Uitslag klaverjassen 09-juli tijdens Hollandse 
avond. 
 
Deelnemende teams 14 
Ranking Punten/Team Roem/Team x Pit/Team X Nat/Team 

1 5085        2 880       12 3          2 9        10 

2 4974      13 860         2 2        14 9          8 

3 4835      12 820         9 2          9 9          9 

4 4805      14 720       14 1          3 8          6 

5 4731      11 650       10 1        13 8        14 

6 4599        1 620         3 1          6 7          7 

7 4555        5 610       13 1          8 7        12 

8 4512        9 550         5 0          4 7          8 

9 4439        6 520         9 0        11 6          3 

10 4327        4 490       11 0          1 6          5 

11 4298        3 470         6 0          5 5        11 

12 4134      10 430         4 0        12 5          1 

13 3814        8 410         8 0          7 3          4 

14 3604        7 360         7 0        10 3          2 

 
Team 1   Leenhouts, Riebeek. Team 2   v. Schepen, Meyeringh. 
Team 3   Homan, Klaassen.    Team 4   Kunst, v.d. Velden. 
Team 5   Bos, v. Wijk.              Team 6   Lubbers, ten Westeneind. 
Team 7   Massaro, Wassink.   Team 8   Schreurs, Peters. 
Team 9   Meeuwisse, Steinz.  Team 10 Dijkstra, v.d. Meyde. 
Team 11 Oostra, Zevering.Team 12 Branderhorst, v. Teunenbroek. 
Team 13 de Boer, Beyer.        Team 14 Veldman, Wasser. 

 
Allen bedankt, die deze avond mogelijk hebben 
gemaakt. 


