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                  Alles wordt geregistreerd… 
 
Woensdag 18 september 
 
Nummer 14          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 
 
En weer is er een tevredenheidsbetuiging 
uitgereikt. Ditmaal was de kpl V. Dodewaard die 
hem in ontvangst 
kon nemen. 
De korporaal Van 
Dodewaard is voor 
de water-distributie-
groep een drijvende 
kracht en zodoende 
een steun voor zijn 
groepscommandant. 
Hij is hierdoor een 
voorbeeld voor velen. Proficiat. 
 
Bevordering 
 
Afgelopen zaterdag was de dag van de 
bevordering van de sgt1 Steinz tot sergeant-
majoor. Nu wordt je dat niet zomaar dus er 
moesten eerst nog proeven van bekwaamheid 
afgelegd worden. 
Om in de gelederen van de sergeant-majoors te 
komen diende de sgt1 Steinz eerst te darten (zijn 
favoriete sport [trouwens alle sporten zijn bij hem 
favoriet]) tegen alle sergeanten-majoor van de 
NSE. Hier diende hij minimaal 4 wedstrijden van 
te winnen. 
Om de plaats bij de sergeanten/sergeanten 1 te 
verlaten diende hij met een team van soldaten 
tegen een team van bovengenoemde categorie te 
volleyballen, en als laatste opdracht een gedicht 
van exact 200 woorden produceren en voorlezen 
op het appel waarom hij denkt sergeant-majoor te 
kunnen zijn. 
De eerste opdracht begon om 09.00 uur. Darten 

tegen de sm Van 
Schepen. Deze ging 
verloren. Daarna sm 
V. Eck, gewonnen,  
sm Schreurs  
verloren, sm Weijde 
verloren, sm Vos 

gewonnen, sm Brouwer, verloren, sm Meijeringh, 
gewonnen en als laatste sm V.d. Meijde, verloren. 
In de herkansing verloor sgt1 Steinz nog 1 x van 
de sm V. Schepen en Brouwer. Een niet al te best 
resultaat zo in het begin van de dag. 
Snel omkleden (het was inmiddels al 10,45 uur) 
en naar het sportveldje. Daar begon een zin-
derende wedstrijd tussen twee fanatieke teams. 
Enerzijds omdat de soldaten sgt1 Steinz hem rijp 
achtte voor het sergeant-majoor schap en 
anderzijds omdat collegae sergeanten en 
sergeanten1 dit nog niet vonden. Met veel venijn, 

spelvreugde, fanatisme 
en wat al niet meer 
(want alles werd uit de 
kast getrokken) wisten 
het soldatenteam met 
2-1 te winnen. Een 
goed herstel van 
betrokkene. 
Dan als laatste proef, 
het gedicht. Of de sgt1 
Steinz hulp heeft 
gekregen van het 

thuisfront is nog onbekend (zijn vrouw kan 
verschrikkelijk goed en snel dichten) maar om 
13.00 uur bij het middagappel (speciaal hiervoor 
gecreëerd) werd een gedicht voorgelezen waar 
iedereen stil van werd. De regels liepen als een 
trein en de inhoud was 
boven verwachting. 
Uiteindelijk gaf het hoofd van 
de inwijdingsproeven  
(sm Weijde) toestemming 
aan de sgt1 Steinz om toe te 
treden tot het sergeanten-
majoor korps. Traditioneel 
werden de strepen, door de 

kap Krijgsman en  
elnt Francke, op de 
schouders bevestigd 
en overgoten met 2 
blikjes bier (2Cr). 

 

 

 

 

 

 



Om geen last van stank te hebben werd het bier 
weer weggespoeld met + 3000 liter water uit de 
bak van de werklust. Een prachtig einde (voor de 
toe-schouwers) van een mooie dag met 
opdrachten. 
Sgt1 Steinz……… Sorry,  
sm Steinz gefeliciteerd. 
 
Verjaardagen 
  
Deze week zijn er geen verjaardagen. Wilt u gebak 
hebben dan dient u die zelf aan te schaffen. 
 
Medalparade 
 
Afgelopen 
donderdag heeft 
sgt Koster zijn 
medaille gekregen 
voor deze 
uitzending. Hij is 
de derde persoon 
van de NSE  die 
hem nu heeft. 
Sgt Koster heeft 
zijn tijd erop zitten 
en zijn vervanger 
is inmiddels 
gearriveerd. 
Sgt Koster bedankt voor alles en veel succes. 
 
Wist u dat 
 
- Het zoveelste attribuut is gevonden van de  
      sgt Van der Sommen 
- Hij wel erg veel kwijtraakt 
- Het nu weer zijn camera is 
- Wij wachten op het volgende artikel  
- De sgt Althuizen een goede binnenkomer had 
- Hij jarig was  
- Hij zich net zolang moest opdrukken totdat het 

peloton uitgezongen was 
- Hij deze proef glansrijk doorstond 
- Anja Branderhorst jogd voor de …lijn 
- Zij hierdoor wel het eten mist 
- Zij dit weer oplost door friet te eten 
- Ze ook nog een kroket daar bij neemt 
- Ze daarnaast er ook nog een kaassoufflé bij 

eet 
- Ze eigenlijk geen honger had 
 
 
SPORTGEDEELTE 
 
Laddercompetitie Darten 
 
Tussenstand van de 
laddercompetitie: 
 
1e lijn: V. Voorst 
2e lijn: Reinink, Pruntel 
3e lijn: Ramakers, Geven, Ten Westeneind 
4e lijn: V. Huis, Peters, Logger , Broer 
5e lijn: V. Teunenbroek, V.d Sommen, Ubels, 
            Kinsbergen, Bos   
6e lijn: V. Schepen, Klaassen, Dijkhuis, V. Elst,  
            Pulkerman, V. d. Meijde  

7e lijn: Riebeek, Krăge, Hondeman, Ten Brink, Buijck,  
            Douwsma, V.d.Zwaan 
8e lijn: Kruger, Wuister, Weijde, Boetzel,  
            Gazelle, Bogaars, V.d.Linde, Homan 
9e lijn: V. Wijk, Schreurs, Daams, Pak, De Reus 
            Branderhorst, De Reus, Put 

 
  
Volleybal 
 

Stand per 08-09-2002    
1 Komando                       7 18 70 
2 Blue lagoon                 7 17 81 
3 Holland 1                    9 17 67 
4 Milgeodad                   6 15 41 
5 Sunny boy's  6 12 52 
6 Herstelpel NSE 6 12 51 
7 De Hopmaten            7 11 12 
8 Stafpel HQ coy          7 7 -47 
9 H2O groepje              8 5 -47 

10 Base Genie               7 5 -60 
11 The French & Semedo        6 4 -54 
12 Pink Fox                      9 3 -66 
13 Hulppost                          3 0 -36 
14 F.P.P.                          4 1 -50 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag, 14-sept. j.l. was er weer klaverjassen, 
de opkomst was mede door omstandigheden 
wat aan de lage kant. Volgende keer beter. In 
ieder geval bedankt. 
Let op de aankondigingen 
Onderstaand de uitslag.  
 
1 Meeuwisse 5520 

 Steinz  
2 Meyeringh 5139 

 v.Schepen  
3 Schreurs 5099 

 Peters  
4 v.d.Meyde 4616 

 Branderhorst  
5 Dijkstra 4462 

 Nowicki  
6 Klaassen 4083 

 v.Voorst  
7 Leenhouts 4048 

 Riebeek  
8 Engberink 3557 

 Massaro  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



AGENDA 
 
21 september BEACHSOCCER TOURNAMENT 

 5  oktober  1/2 MARATHON (21.095 METER) 
 
13 oktober DARTEN TAC-TICS 
 
 


