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                  Alles wordt geregistreerd… 
 
Woensdag 30 oktober 
 
Nummer 20       Redactie: kap Krijgsman,  sm van der Meijde,  sgt1 Van Raaij. Redactie adres: Europaplein 1a, Bunardzik Fyrom 
                                      Fotografie: adj Meeuwisse 

  
Medailleuitreiking 
 
Afgelopen 
woensdag heeft 
de sm Brouwer 
zijn medaille 
voor deze 
uitzending 
gekregen. 
Aanvankelijk 
was het de 
bedoeling dat 
de sm Brouwer 
de uitzending 
tot het eind zou 
meemaken. 
Maar door een 
ongelukje bij 
het volleyballen heeft hij een pees afgescheurd bij 
zijn enkel en was het beter om thuis te 
revalideren. Sm Brouwer vanuit Macedonië een 
goed herstel toegewenst.  
 
Genie Bezigheden 
 
Bijgaand een foto van onze Geniejongens. 
Hieruit blijkt dat ze ook buiten de base hun 
mannetje kunnen staan wat betreft alle 
bouwwerkzaamheden.

 
Namelijk het Mentalhospital te Skopje 
Jongens 100 Punten!!!!!!!!!! 
 

Vertrek personeel NSE 
 
23 Oktober hebben we afscheid genomen van 11 
personen van de NSE. Voor kpl1 Leenhouts, sgt1 
Van Voorst, sgt Hop, kpl1 Prins, sld1 Molenaar, 
sld1 Ubels, sld1 Pols, sm Vos, kpl1 Dijkhuis, sm 
Brouwer en sld1 De Reus (kl III) was deze 
ochtend was de laatste voor hen op deze base. 
Bedankt voor alles wat jullie hier hebben gedaan 
en tot ziens op de medailleuitreiking in Nederland. 
 
 
Kreet van de week 
 
De weg loopt niet altijd waar je hem verwacht. 
 
Verjaardagen     
 
31 oktober  -- sld1 Horste 
4 november-- kpl   Nitrauw 
 
Beide van harte gefeliciteerd 
 
Gevonden Voorwerpen 
 
*Parka NGP mt:8000/9500 
 (Met korporaalsstrepen) 
*Tweemaal witte handdoek 
 (Two white Towels) 
 
Wist u dat 
 
- De sm Brouwer een afscheidscadeau heeft  
       gekregen 
- Dit een volleybal was 
- Hij weer kan gaan oefenen als zijn enkel genezen 

is 
- Er op 23 oktober niet genoeg afscheidscadeaus 

waren 
- Niet alle personen die weg zijn gegaan er een 

hebben gekregen 
- Dit over het algemeen personeel van 160 Zwtcie is 
- Zij hopen deze in Garderen te krijgen 
- De elnt Francke naar bed wordt gestuurd door sm 

V. Eck en de sgt V.d. Sommen 

 

 



- Zij dit deden zodat de lt de volgend morgen 
uitgeslapen zou zijn 

- Toch 2 personen zich hadden verslapen 
- Dit de sm V. Eck en de sgt V.d. Sommen waren 
- Een wekker misschien van pas komt in de tent van 

betrokkenen 
-  
 
 
 
 
 
 
 
SPORTGEDEELTE 
 
Zaalvoetbaltoernooi Tetevo 
27-0ktober 2002 
 
Maar al te graag gaan wij in op de uitnodiging van 
de onze collega’s (Feldjagercie) te Tetevo 
Met wat ik denk de beste zaalvoetballers (Wmr1 
de Boer, Sgt van Dis, Sgt van de Sommen, Kpl1 
Bakarbessy, Kpl1 Brenk, mijzelf en onze 
verzorgster alias wapenwacht Sld1 Sijmonsma) 
gaan wij op de vroege zondagochtend op weg 
naar Tetevo. Maar eerst een kopje overwachte 
koffie in de bar. Ja, ook hier wordt de klok verzet, 
barpersoneel! 
Na een tussenstop op Camp Eribino, waar wij ons 
ontbijt verkrijgen, gaan we verder onder 
begeleiding van de duitse MP. Tevens een 
tegenstander van ons in de poule. 
Na aankomst blijkt van de 10 deelnemende 
teams, 8 teams duits te zijn! Samen met een local 
team zijn wij de enige vreemde eenden in het bijt. 
Al voordat we gaan spelen nemen de oude 
rituelen plaats. De duitsers willen winnen, maar zo 
ook wij. Het allom bekende Nederland – Duitsland 
gevoel. 
In de eerste poule wedstrijd komen we moeilijk uit 
de veren. We verliezen dan ook met 2 – 1. 
We evalueren de wedstrijd, en warempel we 
winnen de 2e, 3e en 4e poule wedstrijd. (resp. 1-
0, 3-0 3-0 en 6-0) Hiermee worden we tweede in 
de poule. 
Na een korte break gaan we verder met de 
kruisfinale. Een wedstrijd tegen de??  Duitsers 
natuurlijk. 
Na veel trekken, schreeuwen en trappen kruipen 
we door het oog van de naald. 2-2 na reguliere 
speeltijd. Verlenging, de gemoederen lopen aan 
beide zijden hoog op. Veel luidkeels geschreeuw 
in de toch al gehorige zaal, met af en toe een 
vrouwelijk stemmetje op de achtergrond: Hup 
Jongens! 
We winnen met 4-2 uiteindelijk. Gelukkig de 
finale. 
Hierin zijn we gebrandt om te winnen tegen het 
team (duitsers natuurlijk) waar we als eerste 
tegen verloren. 

Lang in de wedstrijd staat het 1-1. We denken te 
gaan winnen.. 
Maar een plotseling schot verrast ons allen en we 
verliezen weer met 2-1. 
Eindresultaat: 2e plaats. (klopt dat is geen 1e 
plaats). 
Maar wel een sportieve, mooie en 
gedenkwaardige dag waar wij als nederlanders 
hebben laten zien dat je met het mooist 
technische en tactische voetbal niet altijd wint. 
Namens jullie sportcoordinator Sgt. M. Althuizen 
 
 
 
 
Laddercompetitie 
 
In de vorige uitgave 
stonden wat foutjes. 
Hier dan de juiste gegevens: 
Hoogste finish wel door kpl1 Kinsbergen maar met 118 
punten. 
De man die 180 gooide was sld1 Reinink. 
Kpl1 Logger heeft 180 geworpen tijdens 
een toernooi en dit telt niet mee voor de 
laddercompetitie . 
 
 
Volleybal 
 
Stand per 28-10-2002    

PLACE PLAYED POINTS    +  - 
1 Komando 11 27 117 
2 Bleu Lagoon 10 23 88 
3 Holland1      11 22 85 
4 Hestelpel NSE 11 21 70 
5 Milgeodad 10 21 31 
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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 
 
03 november --

 

 

 

 



Prijsuitreiking Volleybalcomp. 13.00 in 
de bar 
10 november -- Cross country  
 


