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Burgerkleding 
Eindelijk is de kogel door de kerk , op vrijdag 16 
augustus mochten we ´s avonds ons burgerkleding 
aan. 
Toch moeten we ons aan bepaalde regels houden. 
Nml. Van maandag t/m Zaterdag pas na 18.00 uur en 
zondags de gehele dag 
Verder mogen we zondags in burgerkleding de eetzaal 
in. 
Dus het zal weer een beste modeshow worden. 
 
Ongelukje 
Mensen van het NSE houdt onze naam hoog wat 
betreft het schadevrij rijden.( Het gaat nog steeds 
goed) 
Een ongelukje zit in een klein hoekje. 
Let dus vooral op U medeweggebruikers als U de 
poort uitgaat. 
 
!!!!!Op deze plaats misschien Uw verhaal had 
kunnen staan!!!!!! 
 
Motorrijders 
Ten einde een iets grotere groep te krijgen 
nogmaals een oproep aan Motorrijders, -
bezitters, -vrienden , die hier op Camp Fox een 
gezellig samenzijn willen houden, ervaringen 
willen delen, verhalen vertellen etc. 
Dit alles onder het genot van evt. een barbeque. 
Dan kunt U opgeven bij Smi A. Hamers tel. 2374 
of Sgt1 J.v. Voorst tel. 2217 
 
Verjaardagen 
  
24 augustus –  sgt  Kruger      
 
van harte gefeliciteerd 
 
Spotlight 
 
Naam: J.F.M. Gubbels 
Rang: Majoor 
Regnr: 66.12.19.297 
Woont in: 
Biddinghuizen 
(Flevoland) 
 

Naast wie werd u vanmorgen wakker? “Naast 
niemand, maar normaal wordt ik elke ochtend 
wakker naast kapitein Krijgsman, uiteraard met 
enige fysieke afstand tussen ons. De kapitein is 
namelijk op verlof.” Waar droomde u vannacht 
over? “Van deze nacht ben ik alles kwijt maar 
die van vorige nacht weet ik nog wel. Ik droomde 
over mijn vrouw. Ze wou graag dat  
 
we samen met haar auto ergens heen gingen 
maar dat wou ik niet. Ik wou met mijn heilige 
bolide op pad.” En toen kregen jullie daar ruzie 
over? Nou, niet echt. We hadden meer een 
discussie met welke auto we zouden gaan wat 
heel eigenaardig is! Normaal boeit mijn vrouw dat 
helemaal niet. Ik heb het haar ook over de 
telefoon verteld. Ze wist niet hoe ik daarbij kwam. 
Hoe bevalt uw verblijf hier? “Goed! Hier word ik 
minder met papierrompslomp bezig gehouden, 
iets waar ik echt een schurfthekel aan heb. In 
Nederland doe je bijna niet anders terwijl ik graag 
bij mijn personeel ga kijken, veel interessanter. 
Als commandant moet je, volgens mij, 
leidinggeven en niet elke dag uren achter je 
bureau zitten. Daarbij komt ook nog kijken dat de 
situatie in het gebied gelukkig erg rustig is, iets 
wat ik wel eens anders heb meegemaakt. De 
faciliteiten op dit kamp zijn gelukkig ook erg 
goed.” 
 
Welke vooropleiding heeft u gedaan? “Eerst 
heb ik VWO gedaan maar doordat ik meer met 
amateurwielrennen bezig was moest ik naar de 
HAVO. Daar ben ik met 2 vingers in mijn neus 
geslaagd” Toen bent u naar de KMA gegaan? 
“Nee, ik ben op 22 augustus ’88  op het OCOSD 
(Opleidingscentrum Officieren Speciale Diensten) 
opgekomen in Breda. Het verschil met de KMA is 
dat je op het OCOSD praktijkgericht werd 
opgeleid. We gingen meer het veld in dan dat we 
in de schoolbanken zaten. Ook heeft het te 
maken met je vooropleiding. Ik had HAVO i.p.v. 
VWO zodat ik niet naar de KMA kon. Dit vond ik 
overigens niet erg, ik heb er bewust voor 
gekozen! Na mijn functie opleiding AAT in Tilburg  
werd ik pelotonscommandant bij 108 Lichte 
Transportcompagnie. Toen ben ik PC geworden 
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op de KMS waar ik in ’93 al snel weer vertrok 
omdat ik op uitzending moest naar Vitez, Bosnië 
waar ik wederom PC werd. Na terugkomst werd 
ik geplaatst als Platoonleader Transportation 
Company bij HQ Landcent in Heidelberg, 
Duitsland. Dit is een NAVO Hoofdkwartier voor 
de diverse legerkorpsen in Europa. Daarna werd 
ik gevraagd als Aide-de-Camp (kapitein- 
adjudant) van de Commander HQ Landcent. Dit 
was vier sterren generaal M.J. Wilmink. Kapitein- 
adjudant houdt in dat je alle randvoorwaarden 
voor de generaal regelt en zijn agenda bijhoudt. 
Dit was echt een mooie tijd waarin ik heel veel 
heb geleerd! In ’96 werd ik door Luitenant- 
 
generaal H.J. de Kleyn gevraagd om wederom 
Aide-de-Camp van Deputy Commander and 
Chief of Staff HQ Landcent te worden. Ook in 
deze tijd heb ik heel veel geleerd. Beide 
generaals spreek ik nog maandelijks waarvan ik 
dan alleen maar steengoede adviezen krijg. Toen 
mijn tijd daar erop zat werd ik geplaatst als Hoofd 
sectie S4 tevens commandant van de 
stafstafcompagnie 200 Bevoorradings- en 
Transportbataljon in Nunspeet. Daar werd ik 
alweer snel weggetrokken voor een uitzending 
naar Prizren, Kosovo als Hoofd sectie S4 
(logistiek) bij het Geniehulpbataljon van KFOR. 
Eenmaal terug gekomen deed ik de 4 maand 
durende cursus VMV (Voortgezette Militaire 
Vorming). En werd daarna weer ergens anders 
geplaatst namelijk in Wezep waar ik Hoofd sectie 
S4 101 Geniebataljon werd. Volg je ‘t nog? ‘k heb 
er nog twee. Ook werd ik alweer snel uit Wezep 
weggetrokken. Ik mocht de Cursus Stafdienst in 
Rijswijk volgen, waarna ik op 3 september 2001 
als commandant 160 Zware Transportcompagnie 
(100 B&Tbat) in Nunspeet/ Garderen werd 
geplaatst.” Heeft u geen ambities buiten dit 
bedrijf? “Nee. Ik ben serieus buiten dit bedrijf 
opzoek geweest maar gaandeweg kwam ik 
erachter dat mijn hart toch echt bij dit bedrijf ligt.” 
Wat zijn uw taken hier? “Ik heb niet alleen een 
taak maar ook een opdracht. Mijn taak is zorg 
dragen voor mijn personeel en het zorgen dat 
onze opdracht op juiste wijze wordt uitgevoerd. 
Mijn opdracht is het zorgen dat de logistieke 

ondersteuning voor al het op Camp Fox 
gelegerde personeel in orde is.” Er is nu een 
tijdje voorbij, loopt u nog tegen hindernissen 
aan? “Ja, kleine dingen die voor 95% 
veroorzaakt worden door inefficiënt 
communiceren. Er moet beter gecommuniceerd 
worden.” Heeft u het idee dat u zinvol bezig 
bent voor de mensen in Macedonië? “Als 
commandant NSE niet maar wel als Nederlands 
militair. Ik heb geen bewijs waaraan je dat kan 
staven maar als ik om me heen kijk dan zie je 
toch dat er stabiliteit heerst waar TFF zeker zorg 
voor draagt. 
 
Bent u getrouwd? “Gelukkig, gelukkig getrouwd 
met Sabine Klein op 15 juli ‘94. Ze is 
groepsleidster op een kinderdagverblijf, net als ik 
zo af en toe.” Kinderen? “We hebben bewust 
geen kinderen. Misschien klinkt het egoïstisch 
maar de vrije tijd die we hebben willen we graag  
 
samen doorbrengen. Buiten dat hebben we 
onszelf afgevraagd of het wel verstandig is 
kinderen in deze tijd op te voeden. Bovendien 
heb ik hier 87 ‘kinderen’ rondlopen.” Wat vindt 
het thuisfront van uw uitzending? “Mijn vrouw 
heeft zich erbij neergelegd want het hoort er nou 
eenmaal bij. Ze heeft wel gezegd dat het niet 
veel vaker moet voorkomen. Mijn ouders spreek 
ik regelmatig thuis aan de telefoon en zie ze 
ongeveer 2 tot 4 keer per jaar zodat ze me niet 
echt hoeven te missen.” Beoefent u een sport? 
“Bezoek graag de wintersport waar ik ski en 
snowboard. Op de kazerne loop ik ook graag 
hard maar door dat grind, op en rond de base, 
loop ik (te) weinig. Het amateurwielrennen wat ik 
vroeger deed kan ik niet combineren met mijn 
werk wat ik wel jammer vind.” Hoe belangrijk is 
sport voor u? “Het is op twee manieren 
belangrijk voor me. Ten eerste hou je er je 
conditie mee op pijl en ten tweede is het 
belangrijk omdat je militair bent en het dus bij je 
werk hoort. Heeft u nog andere 
vrijetijdsbestedingen? “Zit veel achter de 
computer en heb 2 websites waar veel tijd in gaat 
zitten. Verder tuinieren mijn vrouw en ik veel. Ik 
heb twee jaar geleden een vijver aangelegd en 
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ben nu bezig met een sauna. De formule 1 is ook 
een grote hobby van me en ben zelfs lid van de 
Jos Verstappen fanclub. Wel jammer dat hij niet 
meer rijdt.” 
 
Wat is uw laatst gekochte cd? “Trance 2002.” 
Uw laatst gelezen boek? “’Iedereen is in de war’ 
van Youp van ‘t Hek.” Beste film alle tijden? “An 
officer and a gentleman, weet niet meer wie de 
hoofdrol had.” Wat heeft u op dit moment in uw 
broekzak zitten? “Zakmes, sleutels, 
portemonnee en minimaal 1 gsm.” 
 
Bent u gelovig of bijgelovig? “Ik ben niet 
gelovig in de zin van een kerk maar ben wel zo 
opgevoed. Laten we zeggen dat ik in mezelf 
geloof.” Welke partij stemde u op 15 mei? “Zat 
in het vliegtuig terug van de voorverkenning en 
had niemand kunnen strikken om te machtigen. 
Als ik was wezen stemmen had ik op de VVD 
gestemd omdat ik met hen het langst mijn baan 
behoud én mij het meest in hun programma kan 
vinden.” Wat zou u naar een onbewoond 
eiland meenemen, 3 dingen? “Computer met 
internet aansluiting, mijn auto en een foto van 
mijn vrouw.” Wat is uw grootste irritatie op  
 
uitzending? “Het ontlopen en niet nemen van 
verantwoordelijkheden door collega’s.” Maak af: 
als ik mocht kiezen zou ik… “Mijn leven op 
deze wijze willen voortzetten zowel mijn werk als 
privé.” Wat doet u als eerst als u thuis komt? 
“Mijn vrouw goed omhelzen en een zoen geven.” 
Wat zou uw vrouw dan moeten koken? 
“Spaghetti, het is maar goed dat zij kookt want 
als ik spaghetti klaar maak word het een drama” 
Hoe gaat u uw verlof volmaken? “Mijn vrouw 
en ik hadden wilde plannen maar er zit dan 
zoveel reistijd aan vast dat elke reis zichzelf 
uitsluit. Nu weten we het nog steeds niet. Wacht 
uit zei ik nog tegen mijn vrouw. Het zullen wel 
dagjes weg worden.”  
 
Waar vreest u het meest voor? “Dat mijn vrouw 
iets overkomt.” Heeft u een levensmotto? 
“Carpe diem, pluk de dag!” Heeft u nog een 
handige tip voor uw collega’s? “Blijf jezelf, 

speel geen toneel, want er is er maar één die je 
voor de gek houd en dat ben jezelf.” Als u een 
ding in uw leven zou mogen overdoen, wat 
zou u dan doen? “Alles maar dan ook alles is zo 
gegaan als ik wou. Het klinkt stom maar ik zou 
echt niets weten wat ik graag over zou willen 
doen.” Wilt u zelf nog iets kwijt? “Misschien 
moeten we samen nu eerst maar een biertje 
gaan drinken!”n HM 
 
Wist u dat 
 
- Ook fotograven ongelukken kunnen veroorzaken 
- Wij zijn naam niet bekend mogen maken 
- Wij dat dus ook niet doen 
- Hij wel de foto’s verzorgd voor “T.F.F. Foxnews©” 
- Er hier personen bang zijn voor sprinkhanen 
- Dat die ook in de ciestaf zitten 
- Drie sterren hebben 
- Ook hier de naam niet gezegd mag worden 
- Er een nieuwe afkorting is voor TFF 
- Namelijk Toi For Finance 
- Onze Genie Sergeant Majoor niet naar de MC 

Donalds gaat 
- Dit omdat hij daarvan dik wordt, volgens eigen 

zeggen 
- Onze NSE-Hid in zijn verlof waarschijnlijk naar de 

kapper gaat 
- Wij natuurlijk benieuwd zijn wat voor een 

eigentijds kapsel dit gaat worden. 
- Maar alvast een foto erbij doen voor als U hem 

niet meer herkend. 
 

-  
- De Elnt.Francke op zoek is naar een vriendin 
- Maar deze zoekt op het Internet 
- Dat deze site www.vrouwenverkiezing heet 
- De Sgt1. Van Voorst op afstand is verloofd 
- En dat deze heugelijke dag op 14 augustus was. 
- Dat er ongenodigde gast op de verjaardag van 

Sgt1 Steinz waren 
- En dat deze de Kap. Krijgsman wel heel 

aantrekkelijk vonden 
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- Maar dat deze niet zo gecharmeerd was  van 
bepaalde avances naar hem toe. 

- Naar het bleek dat deze gast een sprinkhaan was 
- U bij de Sld1 Ubels een damesstring kan afhalen 

en bij de Sld1 Pols een herenboxershort kan 
afhalen. 

- Hier toch wel enige vraagtekens over zijn. 
- De watervoorzieningsgroep al 1 miljoen water 

naar de dorpen heeft getransporteerd en verdeeld! 
- Zij hier erg trots over zijn 
- En denkt dat er tijdens deze uitzending ook nog 

een tweede miljoen naar toe kan. 
- En dat zij zeker zo door moeten gaan. 
- De Sgt1 van Raaij van Popcorn houdt 
- Daarom dus zijn MB vastrijdt in een maisveld 
- Ook de Kpl1 van Wijck van popcorn houdt 
- En dus ook even door dat maisveld ploegt met zijn 

YBZ 3300. 
 
SPORTSITE 
Laddercompetitie Darten 
 
Tussenstand van de laddercompetitie: 
 
1e lijn:  Reinink 
2e lijn:  Logger, Pruntel 
3e lijn:  V.d. Meijde, Broer, V. Voorst 
4e lijn : Geven, Peters, V. Huis,V.d.Sommen 
5e lijn: Ramakers,Bogaars,TenWesteneind, 
Kinsbergen, Dijkhuis 
6e lijn: V. Schepen, Ubels, Bos, V. Teunenbroek, V. 
Elst, Pak 
7e lijn: Riebeek, Pulkerman, Weijde, Ten Brink, Buijck, 
Douwsma, V.d.Zwaan 
8e lijn: Kruger, Wuister, Leenhouts, Boetzel, Gazelle, 
Branderhorst, V.d.Linde, Daams 
9e lijn: Hondeman 
 
Volleybal 
 
Stand per 19-08-2002  pnt saldo 
1 Komando                 5 13 50 
2 Herstelpel NSE                      5 12 69 
3 Holland 1           6 12 49 
4 Milgeodad 5 12 34 
5 Blue Lagoon                 4 11 60 
6 Sunny boy's              4 9 55 
7 De Hopmaten 5 8 11 
8 H2O Groepje            5 5 -17 
9 Hulppost                          4 3 -26 

10 Stafpel HQ coy          4 3 -26 
11 The French & Semedo        4 2 -52 
12 F.P.P.                          4 1 -50 
13 Base Genie               4 1 -56 
14 Pink Fox                      4 1 -102 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “De estafettecross” 
 
Op vrijdag 16-08-2002 was het dan zover de 
estafettecross, van ongeveer 20 km lang, 
verdeeld over 4 lopers.  
Een uurtje voor de aanvang van de wedstrijd 
kwam er een leuke regenbuitje over, waardoor 
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het parcour nogal kleierig was en het op 
sommige stukken goed aanpezen was 
Het startschot viel om 18.00 uur en daar gingen 
de eerste lopers, meteen was duidelijk dat de 
Fransen een goede kandidaat waren voor de 
overwinning in de strijd onder de 36 jaar, zie 
uitslag!! Daarnaast was er ook nog een categorie 
boven de 36, waar ook goed werd doorgelopen 
en waar wederom ook de Fransen aan het 
langste eind trokken. 
Rond 20.00 uur was de prijsuitreiking en hebben 
de winnaars hun prijs in ontvangst genomen 
(inmiddels ook de vergeten T-shirts zijn bij hun 
winnaars aangekomen) 
Àl met al is hier door iedereen een goede en 
gezellige prestatie neergezet, daarom willen wij 
jullie bedanken voor de goede inzet en misschien 
tot de volgende keer!!! 

 
Uitslag Estafettecross 
 
Categorie 1: 
1. Sgt Canoen, Sgt Montiel, Sgt Candelier, Cpl Morel 

(allen Frankrijk) 1u16’32’’ 
2. Kap Vrenken, Kap v Boven, Elnt Francke, Tlnt 

Dimitriu (allen Holland) 1u18’36’’ 
3. Sch Etienne, Sch Denis, Sgt Louis, CCH Sylvain ( 

allen Frankrijk) 1u19’30’’ 
Categorie2: 
1. Col Reche, Lcol Jeannequin, CNE Gaspard, Lnt 

Damien (allen Frankrijk) 1u27’30’’ 
2. Maj vd Bosch, Lkol Hoogstraten, Sm Hamers, 

Kap Groen (allen Holland) 1u31’30’’ 
3. Kap Heijster, Maj Annink, Maj, Annevelink, Maj 

Binnenkamp ( allen Holland) 1u41’15’’ 
  


