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                  Alles wordt geregistreerd… 
 
Woensdag 23 oktober 
 
Nummer 19       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 
 
21 Oktober hebben (bijna) alle personen die 
vroegtijdig naar huis kunnen gaan door de 
"Operatie Stofkam" hun medaille voor deze 
uitzending gekregen. Zij kregen deze medaille uit 
handen van de bgen De Jonge. Hadden sgt 
Wouters en de kpl De Jong hem al gekregen Nu 
was het de beurt voor  

 
sgt1 Van Voorst, sld1 Put, kpl Mooibroek, kpl1 
Prins,  sld1 Ubels, sld1 Molenaar, kpl1 Leenhouts, 
sm Vos, kpl1 Van der Lee, kpl1 Dijkhuis, kpl1 
Dijkstra sld1 Pols sgt Hop en kpl1 Nowicki.  
Woensdag 23 oktober gaan de eerste naar huis, 
op 30 oktober nog eens 5 en als laatste Kpl Pak 
op 13 november. 
Bedankt voor uw inzet en tot op de medaille-
uitreiking in …? 
 
Kreet van de week 
 
Beter werkende remmen dan remmend 
werkenden. 
 
Tevredenheidsbetuiging 

 
Vrijdag 18 oktober 
heeft C-NSE de 
sgt Goossen, kpl1 
Schallies en de 
kpl1 Van Wijk uit 
laten treden om 
een tevredenheids-
betuiging in 
ontvangst te 
nemen.  
C-NSE was zeer te 
spreken over wat 
deze personen 
hebben betekend voor de base en vooral de 
buiten-landse deelname en natuurlijk de NSE. Bij 
nacht en ontij werden ze opgeroepen om 
werkzaamheden te verrichten. Vooral het bergen 
van niet terreinvaardige voertuigen is een 
regelmatig terugkerend element geweest.  
 
 
 
Verjaardagen     
 
28 oktober -- sgt Masasaro 
 
Van harte gefeliciteerd 
 
De helpende hand 
 
Probleem: Van de drie vlaggenmasten die voor 
het hoofdgebouw staan (van de weg af gezien) is 
bij een, die van de NATO-vlag, de kabel naar 
beneden gevallen. 
Natuurlijk moet deze vlag weer in de top komen. 
Maar hoe kom je in die top. Je kunt een lange 
ladder nemen maar die hebben we niet. Je kunt 
met de werklust een persoon naar boven zien te 
krijgen maar de grond is te nat en de actie te 
gevaarlijk. Je kunt de vlag onderaan door slijpen 
en daarna weer vastlassen. Uiteindelijk komt de 
sgt Althuizen met het voorstel: Ik klim er wel even 

 

 

 



in. C-NSE hoopt dat deze actie lukt want anders 
wordt dit de eerste opdracht die hij terug moet 
geven omdat hij hem niet uit kan voeren. Alle 
hoop is dus gevestigd op de sgt Lo/s. En ja hoor, 
bij de 2e poging (de eerste keer was de paal te 
glad) lukt het de sgt Althuizen om de draad te 
bevestigen. 
C-NSE gelukkig en de sgt Althuizen al helemaal 
want hij mag nu bepalen wat hij verdient heeft. 
Dus de volgende vraag is: Wat zal dit zijn? 
We hopen u het antwoord te kunnen geven in een 
van de volgende uitgaven. 
 
 
 
Wist u dat 
 
- Een vorkheftruck op diesel rijdt 
- De brandstof regelmatig opgetopt dient te worden  
- de heftruck anders niet meer wil rijden  
- de sm Van schepen hier alles van af weet 
- hij blijft volhouden dat hij het brandstofpeil heeft 

gecontroleerd 
- de sm Brouwer goed Duits kan verstaan 
- hij dit ook goed begrijpt 
- wanneer er gevraagd wordt:"OB wir in Holland mit 

alcohol darfen auto fahren" 
- hij antwoord met: "Dat durven we wel maar mogen 

dat niet 
- sporten levensgevaarlijk is 
- door sporten de meeste personen op deze base in 

het gips zijn beland  
- er vele kilo's gips hier verbruikt zijn 
- de genie regelmatig met de betonmolen bij de 

EHBO gips heeft staan draaien. 
- de sm Brouwer ondanks zijn blessure zich toch 

snel verplaatst hier op de base 
- hij dit doet per rijwiel 
- het geen gezicht is met dat been in het gips 
- we binnenkort niet zo ver meer hoeven te lopen om 

te telefoneren 
- er 4 cellen bij de toiletten worden bij gebouwd 
- er 26 oktober een HALOWEEN-PARTY is 
- deze in de bar wordt gehouden  
- men u graag verkleed binnen ziet komen 
 
SPORTGEDEELTE 
 
Sportdag 
 
Afgelopen zaterdag was de int sportdag. Door 
onze sgt Lo/s was een behoorlijk programma in 
elkaar gezet zodat er menig zweetdruppel werd 
verloren. Helaas moesten enkele teams op het 
laatste ogenblik afhaken. De eindstand was als 
volgt: 
 
1. KCDT (herstel + SMOD) 
2. Danish Dynamite 
3. HQ 
4. Tool-Team (Genie) 
 
Laddercompetitie Darten 
 
Na vele weken werpen is dit dan de winnaar bekend 
van de TFF laddercompetitie darten. 

De spelers op de 2e lijn dienen onderling nog uit te 
maken wie 2e en wie 3e 
worden.  
 
1e lijn: V. Voorst 
2e lijn: Hondeman, Pruntel 
3e lijn: Ubels, v. Teunenbroek, Geven, 
4e lijn: Reinink, Peters, v. Huis, Ten Westeneind 
5e lijn: Krăge, V.d Sommen, Logger, Bos   
6e lijn: V. Wijk, V.d. Meijde, Kinsbergen, Deerenberg  
            Broer, Pulkerman  
7e lijn: V. Schepen, V. Elst, Klaassen, Buijck,  
            V.d.Zwaan, Riebeek 
8e lijn: Kruger, Wuister, Schreurs, Gazelle, De Reus, 
            V.d.Linde, Homan, Ten Brink 
9e lijn: Leenhouts, Boetzel, Daams, Pak, Bogaars, 
            Branderhorst, De Reus, Put 
 
Verder hadden we een hoogste uitworp van 114 
punten. Dit werd geworpen door de kpl1 Kinsbergen. 
En er was een persoon die 180 gooide. Dit was de kpl1 
Logger. 
 
Iedereen Die heeft meegedaan, geholpen met het 
bouwen van de banen, bijhouden van de stand enz. 
Hartelijk bedankt en blijf darten natuurlijk. 

 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 
 
10 november -- cross country 
 
 
 
 
Volleybal 
 
Stand per 22-10-2002 
 

RANK PLAYED POINTS    +  - 
1 Komando 10 25 108 
2 Holland 1 11 22 85 
3 Herstelpel NSE 11 21 70 
4 Milgeodad 8 20 55 
5 Blue Lagoon 9 20 73 
6 The French & Semedo 11 17 13 
7 Sunny Boys 9 16 42 
8 De Hopmaten 11 15 -36 
9 Stafpel HQ coy 11 14 -33 

10 H20 Groepje 11 7 -82 
11 Base Genie 11 6 -111 
12 Pink Fox 11 4 -175 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 


