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                  Alles wordt geregistreerd… 
 
Woensdag 16 oktober 
 
Nummer 18          Redactie: kap Krijgsman,  sm van der Meijde,  sgt1 Van Raaij. Redactie adres: Europaplein 1a, Bunardzik Fyrom 
                                          Fotografie: adj Meeuwisse, Free-lance journalist: kpl H.Mooibroek 

 
Medaille uitreiking 
 
Dinsdag 15 oktober hebben de sgt Wouters en de 
kpl De Jong dezelfde medaille ,maar dan uit 
handen van de bgen De Jonge, gekregen. Deze 
personen zijn de eerste van deze uitzending die 

definitief naar huis 
gaan. Bedankt voor 
alles wat jullie voor de 
NSE hebben gedaan 
en betekend. 
 
"Blikdag" 
 
Waarschuwingsbevel: 
Zaterdag 19 oktober 
wordt de keuken weer 
volledig schoon 
gemaakt. Dit betekent 
voor ons allen dat we 

er alleen kunnen ontbijten en een 
gevechtsrantsoen mee krijgen. Wel kunt u in de 
middag en avond gebruik maken van "De 
Foxhole" . 
  
UXO? 

 
Na het appel 
van afgelopen 
zaterdag zag 
iemand van de 
NSE iets liggen 
op de grond. 
Hij draaide zich 
om en pakte 
het voorwerp 

op. Dit was natuurlijk fout. Want je pakt niets op in 
een uitzendgebied, dit leer je in Reek. Het bleek 
ook nog een stuk van een handgranaat te zijn. 
Dus helemaal fout om dit op te pakken. Even de 
EOD bellen en de luitenant kwam even kijken. Hij 
nam het stukje mee en onderzoekt nu de 
herkomst er van  
 

Kreet van de week 
 
Wie met beide benen op de grond blijft staan  komt niet 
ver. 
 
Verjaardagen 
 
17 oktober -- sld1 Reinink 
17 oktober -- sld1 Wong 
 
Beide van harte gefeliciteerd 
 
Wist u dat 
 
- je in Skopje leuke lingerie kan kopen 
- er een kpl onder ons is die deze lingerie wel 

leuk vond maar niet kocht 
- hij zijn vriendin vertelde over dit onderwerp 
- hij opdracht kreeg om het te kopen 
- "Onze" sgt weer wat kwijt is (een van de twee 

Michels) 
- dit keer het zijn id-pas is 
- sommige personen heel laat naar bed gaan 
- "zij" smorgens toch weer vroeg moeten 

beginnen 
- "zij" anderen ook uit hun slaap houden 
- je geen nagels moet bijten wanneer je achter 

de computer zit 
- het  dan namelijk kan voorkomen dat de nagel 

onder de toetsen komt te liggen 
- deze toets het dan schijnbaar niet meer doet 
- er in Skopje parfurmverkopers zijn 
- zij u aanklampen om iets te kopen 
- de sm Brouwer zo'n verkoper 10 minuten 

bezig heeft gehouden  
- hij daarna een enorme reuk bij zich had  
- hij uiteindelijk niets kocht 
- de verkoper kilometers terug kon lopen naar 

zijn vaste stek 
- de sgt Althuizen heel hard kan lopen 
- het toch wel belangrijk is dat je aanwezig bent 

bij de uitleg van het parkoers 
- je dan namelijk niet verkeerd loopt 

 

 

 



- hij desondanks als eerste over de streep 
kwam 

- wij dit een fantastische prestatie vinden 
- de elnt Francke 3e werd in deze wedstrijd 
- hij ook de felicitaties krijgt van ons 
- de cogp van het B&Tpel naar Ohrid is 

geweest 
- zij heel laat naar bed gingen 
- dit eigenlijk niet meer nodig was 
- het al weer heel snel opstaan was 
- de sportinstructeur veel post heeft gekregen  
- dit misschien wel kwam doordat het adres 

verkeerd was, dat hij thuis had doorgegeven. 
- Het nu gelukkig allemaal bij hem terecht is 

gekomen 
- We omkomen in de bitterballen 
- We geen pizza's en of patat meer moeten 

bestellen 
- We alleen dus nog maar bitterballen moeten 

eten 
- Dit dan weggespoeld kan worden met 

Hoegaarden- of Palm-bier 
 
SPORTGEDEELTE 
 
Darttoernooi 13 oktober 
 
Afgelopen zondag is het Tac-Tic's toernooi ge-
speeld. Er was een zeer hoge opkomst, nl. 32 
personen. Gespeeld werd in een voorronde 
alwaar bepaald werd of je in de winnaars- of ver-
liezerspoule terecht zou komen. Daarna viel 

iedere verliezer af. Na 44 partijen waren er nog 4 
man over die de eerste plaatsen gingen verdelen. 
De wedstrijd om de  3e en 4e plaats was snel 
geworpen, maar die om de 1e en 2e plaats werd 
een hele spannende partij. De laatste darts van 
de 5e(!) leg bepaalde uiteindelijk de uitslag.  
 
Eindstand: 
  
1 kpl1 Teunenbroek        2. kpl Deerenberg 
3. sm Van der Meijde        4. sld1 Put 
 

Laddercompetitie Darten 
 
Tussenstand van de 
laddercompetitie: 
 
1e lijn: Hondeman 
2e lijn: Reinink, Pruntel 
3e lijn: V. Voorst, Teunenbroek, Broer 
4e lijn: Peters, Logger , Geven, Ten Westeneind 
5e lijn: Krăge, V.d Sommen, V. Huis, Deerenberg, Bos 
6e lijn: V. Wijk, V.d. Meijde, Kinsbergen, Klaassen,  
            Ubels, Pulkerman,  
7e lijn: V. Schepen, V. Elst, Dijkshuis, Buijck, , 
           V.d.Zwaan 
8e lijn: Kruger, Wuister, Ten Brink, Schreurs, Gazelle,  
            De Reus, V.d.Linde, Homan 
9e lijn: Leenhouts, Boetzel, Daams, Pak, Bogaars, 
            Branderhorst, De Reus, Put 
 
A.s zondag stoppen we met de laddercompetitie. 
Dit doordat er verschillende personen al naar huis 
zijn en andere nog zullen volgen. De eerste 
plaats.is natuurlijk bekend, maar voor de 2e en 3e 
plaats moet nog gegooid worden. Kleine prijsjes 
zullen worden weggegeven aan nr 1, 2, 3, 
hoogste uitworp en personen die 180 hebben 
gegooid. 
 
Volleybal 
 
Stand per 15-10-2002    

PLACE PLAYED POINTS    +  - 
1 Holland 1 11 22 85 
2 Komando        8 21 85 
3 Milgeodad         8 20 55 
4 Bleu Lagoon 8 17 66 
5 Herstelpel NSE 8 15 73 
6 Sunny Boy's 9 15 42 
7 De Hopmaten 8 12 4 
8 Stafpel HQ coy 10 11 -44 
9 The French & Semedo 8 9 -23 

10 H20 Groepje 8 5 -57 
11 Base Genie 8 6 -70 
12 Pink Fox 10 3 -166 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 
 
 
19 oktober    INT SPORTDAG 
 

 

 

 

 


