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                  Alles wordt geregistreerd… 
 
Woensdag 11 september 
 
Nummer 13          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 

 
Tevredenheidsbetuiging 
 
Voor de 2e keer heeft de majoor enige 
tevredenheidsbetuigingen uitgegeven. 
De  
elnt Francke 
en de  
sm V. Eck 
hebben zich 
de afgelopen 
tijd met een 
enorme inzet 

hun werk op 
een 
voortreffelijke 
manier 
gedaan. Beide 
zijn een 
voorbeeld voor 
hun collegae. 
 

Verjaardagen 
  
16 – Kpl   Van Ginkel 
17 – Kpl1 Van Dodewaard 
Beide van harte gefeliciteerd 
 
Verjaardag vorige week 
 
Vorige week hadden we een jarige bij de  
SMOD-groep. Een verjaardagsdag is een 
uitstekende dag om een traditie op te zetten. 
Zo ook dus bij deze groep. Wanneer je daar 
jarig bent moet je dit aan iedereen op de base 
laten zien. Dus op het appel krijg je een 
reflecterend jasje uitgereikt met daarop de 
tekst: “Ik ben jarig”. Op de foto heeft sgt 
Goossen het jasje uitgereikt gekregen door de 
CC. En natuurlijk heeft hij er de hele dag mee 
rond gelopen. 
Bevordering 
 
Na terug gekeerd te zijn van verlof is de  

Sergeant-
majoor 
Meeuwisse 
bevorderd 
tot 
adjudant. 
De 
voormalige 
sergeant-
majoor 
heeft in die 
rang 
verschillende functies bekleed en was er rijp 
voor om bevorderd te worden. Dit bevorderen 
gebeurde op het appel van de NSE. Het 
overgieten van de bevorderde met bier is een 
traditie die ook hier hoog wordt gehouden. Met 
de noodzakelijke 2CR (two can rule) moest het 
dus blijven bij 2 blikjes.  
 
Wist u dat 
 
- Het donker is bij de watervoorziening 
- Dat 10-tonners van staal zijn en niet 

meegeven 
- De sgt Kruger dit nu ook weet 
- Het dus beter is niet tegen zo’n voertuig op 

te lopen 
- Verlichting aanleggen bij de watervoor-

ziening misschien een idee is 
- Of beter “uit je doppen kijken” 
- Veel personen gewond raken tijdens het 

werk 
- Zij dus met veel verband rond lopen 
- De adj Benschop dit maar raar vond 
- Hij echter ook het slachtoffer kan zijn van 

een klein ongelukje 
- Er maar 3 hechtingen nodig waren om de 

wond te dichten 
- Hij nu dus ook met pleisters en verband 

rond loopt 
- Je bij het darten een blaar kunt oplopen 
- Deze dan niet op de hand maar op de voet 

zit 

 

 

 

 



- De sm Van der Meijde dit is overkomen 
- U de details bij hem kunt opvragen 
- De sgt1 V. Raaij best hard kan lopen  
- Dit nog niet hard genoeg was 
- Hij nu een bruin flutske in zijn onderbroek 

heeft zitten 
- Sgt Massaro wel eens "flippert" 
- Hij dit spel op tilt probeerde te krijgen 
- Dit niet lukte 
- Er wel een poot van het toestel af brak 
- Men bijzonder blij was op het vliegveld 
 
SPORTGEDEELTE 
 
Laddercompetitie Darten 
 
Tussenstand van de laddercompetitie: 

 
 
 
 

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, Klaassen, Weijde, Ten Brink,  
            Buijck, Douwsma, V.d.Zwaan 
8e lijn: Kruger, Wuister, Leenhouts, Boetzel,  
            Gazelle, Pak, V.d.Linde, Homan 
9e lijn: Hondeman, v. Wijk, Schreurs, Daams,  
            Branderhorst, Kräge, De Reus (B&T) 
 
Darttoernooi 8 september 
 
8 Koppels hadden zich  
ingeschreven voor deze 
toernooi. Er werd een 
volledige competitie 
gespeeld in 2 poules. Door  loting werden deze 
teams in de poules verdeeld. De nrs 1 van de 
poule kwamen in de finale. De nrs 2 voor de 3e 
en 4e plaats enz. Na 6 uur werpen was de 
eindstand bekend.  
Tijdens dit toernooi is er ook nog 1 x 180 
geworpen. De kpl1 Logger wist deze hoogste 
score op het bord neer te zetten, magnifiek. 
De uitslag was uiteindelijk: 
 
1 Ramakers, Derenberg 
2 Van der Sommen, Van der Meijde 
3 Geven, Strikker 
4   Reinink, Pruntel 
5   Logger, Ubels 
6   Timmermans, Klaassen 
7   Veldman, Wasser  
8   De Reus, De Reus 
 
Volgende toernooi 
 
Voor het volgende toernooi zijn al plannen. 
De datum is 13 oktober. Het spel wat gespeeld 
gaat worden is TAC-TICS Single. 

Verdere indeling van het spel is afhankelijk van 
het aantal inschrijvingen.  
 
Volleybal 
 
Stand per 08-09-2002    
1 Komando                       6 16 60 
2 Blue lagoon                 6 16 94 
3 Holland 1                    7 15 62 
4 Milgeodad                   6 15 41 
5 Hestelpel NSE           6 12 51 
6 Sunny boy's              5 9 42 
7 De Hopmaten            6 9 -8 
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                      7 1 -131 
13 Hulppost                          3 0 -36 
14 F.P.P.                          4 1 -50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAVERJASSEN 
 

Zaterdag 14 september a.s. is er weer 
klaverjassen. U kunt zich inschrijven op het 
mededelingen bord in de Foxhole. 
 

Aanvang.19.15 uur. 
  
In verband met te weinig deelname gaat de 
klaverjascompetitie niet door en gaan we 1 x in 
de maand kaarten. 

 

 

 

 
 

 

 


