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Abraham en Bartje 
 
Afgelopen zaterdag hadden we twee jarigen in 
ons midden. 
Nu zijn er veel 
"leden van de 
NSE" jarig 
geweest dus 
is dat niet 
bijzonder. Nu 
waren er 
echter twee 
jarig die wel 
iets bijzon-
ders hadden. 
Verschillende 
jaartallen zijn 
namelijk bijzonder. Zo zag adj Meeuwisse 
ABRAHAM (hij weet nu ook waar de mosterd 
vandaan komt) en de sld2 Boetzel zag Bartje. 
Beide dus een jaartal met kruisjes. Samen werden 
ze 70, dus zeer respectabel . 
 
Tevredenheidsbetuigingen 
 
Wederom twee personen die door hun optreden  
tevredenheidsbetuiging hebben gekregen. 
Ditmaal de kpl1 Toklu en de kpl1 V. Huis, beide 
van het hrstpel.  
 
Kpl1 test  
 
De kpl 
Bogaars 
heeft op 
dinsdag 1 
oktober 
enige 
proeven 
van 
bekwaam-

heid dienen af te leggen om toe te  kunnen treden 
tot het 
 kpl 1- korps. Nadat hij door de afname-
commissie op diverse onderdelen was getest 
(pub-tent opzetten, gangen door het terrein, 
gereedschapkist bij elkaar "sprokkelen", eten 
koken [of was het bakken]) werd hij waardig 
bevonden om de kpl 1-strepen te mogen dragen. 
Om 16.45 uur werden de fel begeerde strepen 
dan uiteindelijk op zijn schouders bevestigd. Met 
het nodige bier natuurlijk en daarna het afspoelen 
met 3000 lter water. 
 
Sld 1 (zonder test) 
 
Ook was er 
op 1 oktober 
nog een 
bevordering 
naar sld1. Om 
de persoon 
niet al te veel 
te storen 
mocht hij 
eerst 
uitslapen van 
zijn dienst.  
Om 11 uur was er een delegatie naar de keuken 
om daar de bewuste persoon te bevorderen. Met 
de locals bij deze ceremonie werd aan de sld2 
Ahmetovic gevraagd of hij kon vertalen wat de 
majoor vertelde. Dit deed hij voortreffelijk totdat hij 
er achter kwam dat hij zelf de te bevorderen 
persoon bleek te zijn. Met inachtneming van de 
2Cr werden de strepen ingewijd. 
 
Verdwijnen van kopjes, asbakken en wijnglazen 
 
In de bar drinken we de koffie uit mokken. Wijn uit 
een wijnglas. Je sigaret in de asbak doven en niet 

 

 

 

 



op de grond is een normale zaak. Maar dan moet 
je wel mokken, wijnglazen en asbakken hebben. 
Ze waren er wel maar iedereen vindt het 
waarschijnlijk belangrijker om zelf een mok of 
wijnglas en/of  asbak in de tent te hebben in 
plaats dat dit spul in de bar staat. 
Dus wil diegene die de laatste handeling van lenen 
nog niet heeft uitgevoerd (terugbrengen) dit doen.  
zodat eenieder in de bar de koffie weer uit een 
mok kan drinken, wijn uit een wijnglas en de 
sigaret in de asbak kan doven. 
Kreet van de week 
 
 Hödske möde, piskeflöde 
 
De vraag bij deze kreet is of dat iemand weet wat het 
betekend? 
 
Verjaardagen     
 
5 oktober -- adj Benschop 
 
Adj, van harte gefeliciteerd 
 
Rookverbod 
 
Afgelopen maandag is er een rookverbod 
ingesteld voor de volgende locaties: 
Internetcafe, biljart/tafeltennisruimte en de tv-
ruimte.  
 
Wist u dat 
 
- De sm Meijeringh en de kpl Ten Westeneind zich 

zelf kunnen opsluiten in een container 
- Zij de wind de schuld geven 
- Zij gelukkig een porto bij zich hadden 
- Wij anders een zoekactie hadden moeten starten 
- Wij niet geloven dat er bij de containers gezocht 

zou worden 
- Darten levensgevaarlijk kan zijn 
- Een helm soms best handig is 
- De HID van de NSE hierover kan meepraten 
- Hij een dart overeind in zijn hoofd had staan  
- Dit geen extra punten waren voor kpl1 V. Elst 
- Een nietmachine ook levensgevaarlijk kan zijn 
- Je met die nietjes een hoop kunt vast zetten 
- Het niet de bedoeling is dat je je vinger er mee vast 

zet 
- De sgt1 Branderhorst dit wel heeft geprobeerd 
- Het nog zeer deed ook 
- De kpl1 V. Elst heeft geprobeerd om in het 

":Guiness book of Records"te komen 
- Hij een omelet heeft gemaakt van 30 eieren 
- Hij toch een paar eieren te kort kwam 
- De bar-groep er in ieder geval van heeft gesmuld 
- Er geen buikklachten waren 
- De sgt Kruger in de leer is geweest bij Jomanda 
- Hij ook kan "healen" 
- Hij dit  ook op afstand kan 
- De sgt1 V. Voorst namelijk weer kan lopen zonder 

gebruik van krukken 
- Of wil de sgt1 V. Voorst de reactie voor zijn van de 

sgt Kruger 
- Hij toch banger is voor de dokter 
- Hij weer met krukken loopt 
- Er een beoefenaar van de balletkunst rondloopt op 

de base 

- De sgt Hop het BATEREN al aardig onder de knie 
heeft 

- Wij hem graag een keer in zijn tuniekje willen zien 
- Er 5 oktober weer een "midterm-feest"  is 
- Dit al de tweede is 
- De derde niet hoeft te komen 
- Het dan april zou worden  voor we naar huis gaan 
- We dan misschien helemaal niet meer thuis 

hoeven te komen 
- Er verschil is tussen soep en vleessaus 
- De kpl1 Lens dit nu ook weet 
 
SPORTGEDEELTE 
 
Laddercompetitie Darten 
 
Tussenstand van de 
laddercompetitie: 
 
1e lijn: Reinink 
2e lijn: V. Voorst, Pruntel 
3e lijn: Ramakers, Geven, Hondeman 
4e lijn: V. Huis, Peters, Logger , V. teunenbroek 
5e lijn: Krăge, V.d Sommen, Ten Westeneind Ubels, 
            Kinsbergen, Bos   
6e lijn: Buijck, Dijkhuis, Broer, Ubels, Pulkerman  
            V. d. Meijde  
7e lijn: Riebeek, V. Schepen, Homan, Ten Brink,   
            V. Elst, Klaassen, V.d.Zwaan 
8e lijn: Kruger, Schreurs, Wuister, Gazelle,  
            V.d.Linde, V. Wijk , DD. Reus (hrst) 
9e lijn: Leenhouts, Daams, Pak, Boetzel, Bogaars, 
            Branderhorst, De Reus (kl III), Put 
 
 
 
 
Volleybal 
 

1 Komando        8 21 85 
2 Holland 1        10 20 52 
3 Milgeodad         7 18 51 
4 Bleu Lagoon 8 17 66 
5 Herstelpel NSE 7 15 66 
6 Sunny Boy's 7 13 43 
7 De Hopmaten 8 12 4 
8 Stafpel HQ coy 8 9 -38 
9 The French & Semedo 7 6 -45 

10 H20 Groepje 8 5 -57 
11 Base Genie 7 5 -60 
12 Pink Fox 9 3 -166 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Agenda 
 
 3 oktober     KLAVERJASSEN (aanvang 19.00 uur) 
       inschrijven op mededelingenbord in bar 
 
 5 oktober     1/2 MARATHON (21.095 meter) 
 
13 oktober  INT DARTTOERNOOI        
                   TAC-TICS 
 
 


