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                  Alles wordt geregistreerd… 
 
Woensdag 4 september 
 
Nummer 12          Redactie: kap Krijgsman,  sm van der Meijde,  sgt1 Van Raaij. Redactie adres: Europaplein 1a, Bunardzik Fyrom 
                                          Fotografie: sm Meeuwisse, Free-lance journalist: kpl H.Mooibroek 

 
½ van de uitzending? 
 
We weten al 
een hoop 
maar niet 
alles. Een 
ding 
bijvoorbeeld 
is de duur 
van deze 
uitzending. 
Maar wat 
moet je dan 
wanneer je 
een traditie 
hoog moet 
houden? Het voorstel van de redactie is om  
gewoon 3 x een “midterm-feest” organiseren. 
1 x voor 4 maanden uitzending, 1 x voor 5 
maanden en 1 x voor 6 maanden. 
De eerste hebben we nu gehad, natuurlijk op 2 
maanden. Traditie is dan een blok doorzagen 
en verschillende personen (plaatsvervangers) 
hebben de zaag dan ook “te hande gehad”. 
 

Sportdag 
 
Dat militairen 
sporters zijn is 
bekend. Je kunt 
dan natuurlijk om 
wat voor reden 
dan ook een sport-
dag organiseren 
want sporten is 
gezond. Sporters  
staan er positief  

 
 
bij en roken niet. 
Kortom een 
sporter is een 
voorbeeld voor 
een ieder. En 

zeer zeker op deze base. 
 
 
 
 
 

 
 
Wie een kuil graaft …. 
 
Er is de 
afgelopen week 
veel graafwerk 
verricht op de 
base. Maar dat 
de sleuven 
(misschien 
loopgraven) tot 
op de millimeter 
gecontroleerd 
dienden te 
worden was 
onbekend. In 
ieder geval ziet u hier een van de controleurs net 
met zijn hoofd uit de loopgraaf (sleuf) steken. 
 
Nierdialyse apparatuur  
 

In een van de 
vliegtuigen die 
vorge week hier 
geland zijn zat 
nierdialyse 
apparatuur. Deze 
zijn voor een 
hospitaal hier in 
de buurt.  

 

 

 

 

 

Jammer 
 

Er is/zijn op deze base perso(o)n(en) die niet 
van de spullen van een ander kunnen afblijven. 

 



Om er zeker van te zijn dat deze apparatuur 
voorzichtig en heelhuids uit de vrachtwagen 
kwamen heeft  de sgt1 Van Raaij nauwlettend 
gadegeslagen dat dit gebeurde. 
 
Verjaardagen 
  
 5 september  –  sgt Goossen 
  
van harte gefeliciteerd 
 
Wist u dat 
 
- Kpl1 Lens zijn wenkbrauwen epileert  
- Hij meent hierdoor beter over te komen bij 

de vrouwen 
- Tent 61 hierdoor regelmatig niet te 

bereiken is 
- Dit komt door de stormloop van vrouwen  
- Het zwembad goed is gebruikt tijdens de 
- “beach party” 
- Dit al of niet vrijwillig was 
- Veel personen de portemonnee nog in hun 

zak hadden   
- Dit naar voren kwam bij het afrekenenen 

van de nota 
- Veel briefjes nog nat waren 
- De nieuwe genisten meteen aan het werk 

gezet werden 
- Zij mee mochten helpen in de “loopgraven” 
- De luitenant van het basepeloton zijn opc 

wel even op de grond zou werken 
- Dit toch wel even tegen viel 
- Hij het 20 seconden heeft volgehouden 
- Hij daarna in een dodelijke verwurging lag 
- Hij waarschijnlijk niet wist dat zijn opc 

vroeger jeugdkampioen judo was 
- Hij dit nu wel weet 
- Hij de uitdaging niet meer aan zal gaan 
- Het personeel van de genie een 

“mijnenveld” naast de base heeft 
gevonden 

- Zij dit direct hebben gemeld 
- Dit echter een oefenveld bleek te zijn 
- Wij blij zijn dat dit een oefenveld was 
- Zij nu verder kunnen gaan met het zetten 

van palen voor de verlichting 
- De sgt1 Branderhorst weer blij is 
- Ze het weer terug heeft gevonden 
- Wij nieuwsgierig zijn naar “het” 
 
 
SPORTGEDEELTE 
 
Laddercompetitie Darten 
 
Tussenstand van de laddercompetitie: 
Een week voor het koppeltoernooi is de stand als 
volgt: 
 
1e lijn: Reinink 
2e lijn: V Voorst, Pruntel 
3e lijn: Ramakers, Geven, Ten Westeneind 
4e lijn: V. Huis, Peters, Logger , Broer 
5e lijn: V.d. Meijde, V.d Sommen, Ubels, 
            Kinsbergen, Bos   

6e lijn: V. Schepen, Bogaars, Dijkhuis, V. Elst,  
            Pulkerman, V. Teunenbroek,  
7e lijn: Riebeek, Pak, Weijde, Ten Brink, Buijck,  
            Douwsma, V.d.Zwaan 
8e lijn: Kruger, Wuister, Leenhouts, Boetzel,  
            Gazelle, Klaassen, V.d.Linde, Homan 
9e lijn: Hondeman, v. Wijk, Schreurs, Daams,  
            Branderhorst 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

herinnering 
                                Herinnering 
 

ZONDAG 8 SEPTEMBER 12.00 UUR  
 

KOPPELDARTEN. 
 

Inschrijven Tot en met vrijdag 6 september  
Lokatie: achter de bar. 
Speltype: 501 best of 5 legs 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Volleybal 
 
Stand per 18-08 
 
 
1 Komando                       6 16 60 
2 Hestelpel NSE           5 12 69 
3 Milgeodad                   5 12 34 
4 Blue lagoon                 4 11 60 
5 Sunny boy's              4 9 48 
6 Holland 1                    5 9 32 
7 De Hopmaten            5 8 1 
8 Stafpel HQ coy          7 7 -47 
9 H2O groepje              5 5 -17 

10 Base Genie               6 5 -39 
11 The French & Semedo        6 4 -47 
12 Pink Fox                      6 1 -116 
13 Hulppost                          3 0 -36 
14 F.P.P.                          4 1 -50 
 

 

  
 

 

 

 
 

 


