
 een uitgave van de bbtv | jaargang 24 | nr. 135

‘Coach Carter’ over Kamp van Koningsbrugge, 
mentale kracht en zijn aanstaande boek

Interview Dai Carter

Modern
warfare 2.0

De bonden
voeren actie

BBTV-lid op
weg naar 
Dakar



Verhuizen? Uitzending? 
Geef dit door via ledenadministratie mijnvbm.nl

Verspreiding
Gratis op huisadres voor leden

ISSN: 1389-210X | Oplage 9.000

BBTVnPostbus 93037n2509 AA Den HaagnTelefoon: 070 3155111nMilitaire nummer (géén 06-nummer!): *06 546 66156
nFax: 070 3839840nE-mail: bbtv@mijnvbm.nlnInternet: www.bbtv.nl

Redactie Daniel LameriksnPeter Visser Vormgeving Studio VBM Redactiemedewerkers Geza (strip)nNatalie van OsnSuzanne Stam  
Fotografie Daniel LameriksnPeter VissernMedia Centrum Defensie Drukkerij Senefelder Misset BV

Lidmaatschap
Leden van de BBTV kunnen op elk gewenst moment hun 
lidmaatschap opzeggen. Bij een opzegging voor 1 december van 
een jaar eindigt het lidmaatschap op 31 december van dat jaar. 
Opzeggingen die in de maand december worden ontvangen worden 
pas op 31 december van het daaropvolgend jaar geëffectueerd.
Niets uit deze uitgave mag worden verveel voudigd en/of open baar 
worden gemaakt op welke wijze dan ook zonder vooraf schrifte lijke 
toestem ming van de uitgever. 

    Volg ons op instagram: @bbtv_defensievakbond

6 INTERVIEW 

Dai Carter en collega-instructeur Ray legden 
de kandidaten van tv-programma Kamp van 
Koningsbrugge (KvK) het vuur aan de schenen. Dai 
behaalde ooit zelf zijn groene baret en werkte meer 
dan 10 jaar bij het KCT. Hoe heeft hij KvK ervaren 
en waar gaat zijn boek over waar hij momenteel aan 
werkt? Lees verder vanaf pagina 6. 

22 MIJN HOBBY 

BBTV-lid Peter Grootendorst werkt als sergeant 1 bij 
de Koninklijke Landmacht. Zijn passie? Motorrijden, 
zowel all-road als off-road. Zijn droom? Meerijden 
met de beruchte Dakar Rally; een afmattende tocht 
van duizenden kilometers door woestijngebied. 
Hoe traint Peter voor de Dakar? En welke voordelen 
brengt zijn militaire achtergrond hem? Lees verder 
vanaf pagina 22. 

14 ACTIES VAKBONDEN 

De BBTV en collega-bonden voeren momenteel 
actie. Er is sprake van structurele verwaarlozing van 
de publieke sector, waar ook Defensie onder valt. 
In de publieke sector zijn nu 30.000 openstaande 
vacatures; bij Defensie tellen we op dit moment 
9.250 lege stoelen. Het nieuwe kabinet zal stevig 
moeten investeren in de krijgsmacht, willen we niet 
krakend en piepend tot stilstand komen. 

26 RAS 

Robotics are here to stay. Verschillende krijgs-
machten wereldwijd experimenteren (vergaand) 
met Robotica en Autonome Systemen (RAS). Zo 
ook Nederland, onder meer met een RAS-peloton 
Limburgse Jagers gelegerd in Oirschot. Welke plek 
zal RAS gaan innemen op het battlefield van de 
toekomst? We vroegen het onderzoekster Bianca 
Torossian van HCSS. 
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Muitende manschappen

Locstat: Legerplaats Harskamp, 1918. 
Nederlandse soldaten steken legerings-
gebouwen in de fik, plunderen de kantine 
en gaan ervandoor met de drankvoor-
raad van de officiersmess. De aanwezige 
pelotonscommandanten proberen 
– zonder succes –  de orde te herstel-
len: ze worden met stenen bekogeld en 
verjaagd. Als de ordetroepen arriveren, 
volgt er een hevig vuurgevecht, waarbij de 
muitende manschappen het uiteindelijk 
moeten afleggen. Wonder boven wonder 
vallen er geen doden. De oorzaak van 
de opstand? Bezuinigingen en slechte 
arbeidsvoorwaarden: de militairen kregen 
slechte voeding, hun weekendverlof 
werd ingeperkt en hun uitrusting was van 
erbarmelijke kwaliteit. We kunnen wel 
stellen dat ‘de Harskamprellen’ niet het 
laatste incident was waaruit blijkt dat 
Defensie kampt met onvoldoende budget. 
Ook op dit moment voert de BBTV actie 
(geweldloos uiteraard ;-)) vóór hogere in-
vesteringen in de krijgsmacht. Het kabinet 
weigert namelijk om meer geld beschik-
baar te stellen, zodat er, onder meer, nog 
steeds geen broodnodig, marktconform 
salaris voor defensiepersoneel op tafel 
ligt (wist je bijvoorbeeld dat een Duitse 
militair meer dan anderhalf keer zoveel 
verdient als zijn Nederlandse collega?). 
Op pagina 14 en 15 van deze XRcise lees 
je meer over onze protestacties. Houd ook 
onze websites en socials in de gaten voor 
de laatste updates over dit onderwerp!
Veel leesplezier,

namens de redactie,
Daniel Lameriks 
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Collectieve ongevallenverzekering

Met deze verzekering heb je dekking voor een 
ongeval tijdens woon-werkverkeer, maar ook voor 
ongevallen in de hele wereld. Het actief dienende 
militaire lid is ook tijdens de uitoefening van zijn 
werkzaamheden als militair verzekerd. Dus ook tij-
dens missies gedurende 24 uren per dag, 7 dagen 
per week en 365 dagen per jaar.
De collectieve ongevallenverzekering van de 
VBM|BBTV biedt een dekking van:
• € 2.500 bij overlijden als gevolg van een 
ongeval;
• € 6.000 in geval van algehele blijvende invali-
diteit door een ongeval. Bij gedeeltelijke blijvende 
invaliditeit door een ongeval een evenredig percen-
tage van € 6.000.
Je hoeft voor de verzekering zelf niets te doen. 
Echter, indien een ongeval is gebeurd, moet je dit 
zo spoedig mogelijk melden.

Je moet er niet aan denken maar een ongeluk zit in een klein hoekje. 
De VBM|BBTV heeft voor al haar actief dienende militaire en burgerleden 
een unieke collectieve ongevallenverzekering afgesloten.

ongevallenverzekering 
voor actief dienende leden 
van de VBM en BBTV24 

uurs

Blijvende Invaliditeit
Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden na 
het ongeval Aon in kennis stellen. Bel 010 44 888 
75. Aon helpt je dan verder.

Overlijden
Bij overlijden moet zo spoedig mogelijk doch binnen 
48 uur en voor de begrafenis of crematie Aon in 
kennis worden gesteld. Bel 010 44 888 75. Aon 
helpt je dan verder.

‘voor alle actief dienende militaire en burgerleden’

‘dekking voor een ongeval tijdens 
woon-werkverkeer’

´dus ook tijdens missies´
‘waar ook ter wereld’

‘actief dienend militair lid is ook tijdens de 

uitoefening van zijn werkzaamheden verzekerd’

070 3155111

w
w

w
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b
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Dit alles Dit alles 
zit in je zit in je 
lidmaat-lidmaat-
schap schap 

!!!!!!

Je hoeft hiervoor zelf niets meer te doen
 als je lid bent of wordt van de VBM / BBTV
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Nederlander vindt Defensie 
belangrijker dan ooit
De Nederlandse bevolking vindt een sterke krijgsmacht nu belangrij-
ker dan ooit tevoren, vooral vanwege toegenomen dreigingen op het 
wereldtoneel en terroristische aanslagen dichtbij huis. Dat blijkt uit de 
Draagvlakmonitor Defensie die onlangs verscheen. De bevolking geeft 
‘de militair’ het cijfer 7,2 (algemeen draagvlak). De ondersteuning door 
de krijgsmacht bij rampen en crises, zoals bij de corona-crisis, krijgt 
zelfs een 7,7. Dik over dus met deze rapportcijfers, maar dan willen 
we d’r ook een stickertje bij. 

Vergoeding voor 
quarantaine(plicht)
Door corona in quarantaine? Militairen die in 
verband met varen, vliegen, oefenen, inzet, 
verblijf in het buitenland of deelname aan een 
opleiding in quarantaine moeten, krijgen hier-
voor een vergoeding. De vergoeding bestaat 
uit zowel geld als tijd. Bij een quarantaine 
die thuis wordt doorgebracht heb je aan-

spraak op een vergoeding van €20 bruto voor elke werkdag, en €30 bruto én 
4 uren quarantaineverlof voor elke zaterdag, zondag en feestdag. Bij een qua-
rantaineplicht elders heb je aanspraak op een vergoeding van €60 bruto voor 
elke werkdag, en €90 bruto én 8 uren quarantaineverlof voor elke zaterdag, 
zondag en feestdag. De regeling gaat officieel in als deze gepubliceerd is in de 
Staatscourant, maar zal wel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in 
werking gaan.

Volg jij ons al? De BBTV zit 
sinds kort op Instagram. Kijk 
en volg ons ook: 

bbtv_defensievakbond

Want vergeet niet: vroeger was 
er sociale controle, nu zijn er 
sociale media.

• vrijdag 23 april 2021
•  vrijdag 21 mei 2021  

(inclusief vakantietoeslag)
• donderdag 24 juni 2021

Uiterlijk de volgende werkdag 
staat het geld op je rekening 
bijgeschreven.

Betaaldata 
salaris 
Defensie



SPOTLIGHT

Kamp van Koningsbrugge 
(KvK) was een kijkcijferhit. 
Hoe ben jij bij het programma 
verzeild geraakt? 
“KvK had een succesvolle 
voorloper: het Belgische tv-pro-
gramma Kamp Waes, dat een 
jaar eerder werd uitgezonden 
op televisie. Op een gege-
ven moment werd bekend dat 
AvroTros een Nederlandse vari-
ant wilde maken. De producent 
benaderde mijn werkgever; 
Triangular Group, aangezien 
dit bedrijf is opgericht door 

de oud-commando’s Ray en 
Onno. De producent wilde 
graag hetzelfde format gebrui-
ken als in Kamp Waes: twee 
hoofdinstructeurs die de boel 
lekker aanjagen en alles in 
goede banen leiden. In België 
waren dat de SF-operators Fly 
en Stijn. De programma makers 
organiseerden een casting voor 
instructeurs. Ze vonden dat 
Ray en ik het beste uit de bus 
kwamen als de Nederlandse 
‘opvolgers’ van het Kamp Waes-
duo Fly en Stijn.’’

Hoe hebben jullie KvK vervol-
gens vormgegeven, zodat het 
echt een ‘nieuw’ Nederlands 
programma werd?
‘’Samen met Ray, regisseur 
Saskia en majoor Bart de Graaff 
van het KCT hebben we geke-
ken hoe we het format konden 
gebruiken om een programma 
te maken dat recht doet aan 
de Nederlandse krijgsmacht. 
Daarnaast moest het natuur-
lijk KCT-waardig zijn. Daar zijn 
best wat intensieve brainstorm-
sessies aan gewijd. Zo wilden 

 Interview Dai Carter
‘We wilden meteen stevig beginnen; 
gelijk even schudden aan de boom’ 

Dai Carter en compagnons Ray Klaassens en 
Jeroen van Koningsbrugge kluisterden met 
het tv-programma Kamp van Koningsbrugge 
wekelijks 1,5 miljoen kijkers aan de buis. 
Oud-commando én oud-BBTV-lid Dai verliet 
Defensie onlangs, maar is nu als opleidings-
manager bij Triangular Group Academy nog 
steeds nauw betrokken bij de krijgsmacht. 
Over zijn militaire loopbaan schrijft ‘Coach 
Carter’ momenteel een boek, dat later dit 
jaar zal verschijnen. Alle reden voor een goed 
gesprek: XRcise bezocht Dai op zijn kantoor in 
het Brabantse Heerle, niet ver van zijn oude 
KCT-nest.
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we KvK meteen stevig laten 
beginnen; gelijk even schudden 
aan de boom. De Elementaire 
Commando-opleiding (ECO) 
start immers ook zo, met het 
beruchte ‘instructeurs-uurtje’. 
Dat ‘uurtje’ duurt natuurlijk 
geen uur, maar úren, en de 
cursisten hebben geen idee 
wanneer het eindigt. We wil-
den de KvK-kandidaten ook zo 
laten beginnen, zodat ze gelijk 
wisten dat ze niet aan een 
tv-programma meededen, maar 
aan de selectie voor het KCT. 

En dat werkte ook echt: na een 
kwartier was iedereen al verge-
ten dat er camera’s bij waren.’’ 

Hebben jullie het hele pro-
gramma van tevoren, van uur 
tot uur, uitgedacht?
‘’Bijna wel. De eerste vier 
dagen van KvK representeer-
den de ECO. De dagen daarna 
de Voortgezette Commando-
opleiding (VCO), waarin werd 
toegewerkt naar een realis-
tische missie als hoogtepunt 
(de eindopdracht). Ik vond het 

wel eens spannend of alles 
goed zou samenvallen tot één 
geheel: onze voorbereidingen, 
de inzet en uitvoering van de 
kandidaten én het camerawerk 
van de opnameploeg – het moet 
natuurlijk wel pakkende televisie 
opleveren. Gelukkig viel alles op 
z’n plek, mede door de goede 
editing- en regie-skills van de 
programmacrew.’’ 

Wat waren de reacties op het 
programma van je oud-colle-
ga’s van het KCT? 
‘’Daar was ik van tevoren erg 
benieuwd naar, maar gelukkig 
was iedereen van mijn oude een-
heid enorm enthousiast toen het 
op tv kwam. En dat KvK een posi-
tieve uitwerking had, is achteraf 
ook wel gebleken; de aanmel-
dingen voor het KCT zijn flink 
omhoog gegaan. Ook Defensie-
breed was er winst, want er 
werd voor een groot publiek 
een intieme inkijk in het mili-
taire werk en leven gegeven. Ik 
hoor geregeld dat KvK tot meer 
respect voor de Nederlandse 
militair heeft geleid, want uit 
het programma komt ook naar 
voren dat je uit het juiste hout 
gesneden moet zijn om voor de 
krijgsmacht te kunnen werken.’’

Komt er een tweede seizoen?
‘’Dat is nog niet bekend. Ik sta 
er wel voor open. Het was bij-
zonder om te zien dat de heilige 
KCT-grond – commandokamp 
Bakhuis Roozeboom – in een 
complete filmset werd omge-
toverd. De plek waar ikzelf ook 
de ECO gedaan heb, was tijdens 
het programma een geoliede 
televisiemachine, compleet 
met camera-uitgiftepunten, 
catering en hangmatten. ‘Een 
Amsterdams hippiestrand’, 

Collega-instructeur Ray en Jeroen (KvK)

Collega-instructeur Ray en Jeroen (KvK)



noemde een van de KCT’ers het 
gekscherend.’’

Waar begon jouw eigen  
militaire loopbaan?
‘’Rond mijn vijftiende vertelde 
mijn toenmalige stiefvader mij 
verhalen over wat zijn vader 
allemaal had meegemaakt in 
de Tweede Wereldoorlog. Die 
man was Engelandvaarder en 
para-commando geweest en 
had indrukwekkende avonturen 
beleefd. In die tijd was ik zelf 
nogal zoekende; mijn school-
carrière liep niet lekker en mijn 
thuissituatie was niet stabiel na 
de scheiding van mijn ouders. 
De verhalen over de oude man 
inspireerden me en ik overwoog 
het leger in te gaan. Niet veel 
later hakte ik de knoop door en 
schreef me in voor de voorloper 
van de huidige VeVa-opleiding. 
Dat bleek de juiste stap, want 
ik voelde me echt op m’n plek 
in het Defensiewereldje. Na dat 
jaar meldde ik me aan voor de 
opleiding van 11 Luchtmobiele 
Brigade. Ik was nog steeds een 
broekie toen; m’n 19e verjaar-
dag vierde ik met Luchtmobiel 
in Afghanistan. Tijdens die uit-
zending zag ik de Australische 
special forces van Task Force 66 
aan het werk. Man, dat wil ik ook, 

dacht ik. Deze mysterieuze gas-
ten doen alle mooie klussen. Nog 
vanuit Afghanistan belde ik naar 
Werving en Selectie om te vra-
gen waar ik me kon aanmelden 
voor het KCT. Terug in Nederland 
ben ik met een van m’n maatjes 
bij Luchtmobiel gaan opwerken 
voor de commando-opleiding. 
Hij stelde voor om te wachten tot 
de ‘zomer-ECO’, want er gingen 
verhalen de rondte dat die lich-
ter of makkelijker zou zijn dan 
de ECO in de winter. Ik geloofde 
daar niet zo in, en wilde meteen 
de eerstvolgende lichting in de 
winter pakken. Dat hebben we 
vervolgens ook gedaan. En ik 
kan je vertellen, met de kennis 
van nu: het maakt echt geen klap 
uit; beide zijn even zwaar. Door 
de mangel ga je toch wel.’’

Welke momenten uit je ope-
rationele KCT-tijd zijn je echt 
bijgebleven?
‘’Dat zijn er veel. Ik heb gewel-
dige opleidingen en trainingen 
mogen doen en ben acht keer 
op missie geweest. Ik begon 
bij de 104 commandotroepen-
-compagnie, waarmee ik op 
uitzending ging naar Mali. Ik was 
als medic toegevoegd aan het 
sniperteam. Dat betekende dat 
ik vaak buiten de poort te vinden 

Vlak voor een operationele sprong (l.) / Dai met KCT-ploeg tijdens missie (r.)

was voor verkenningsopdrach-
ten. Op een gegeven moment 
hebben we daar ook een operati-
onele parachutesprong gedaan. 
Vanuit het vliegtuig werden we 
gedropt om een speciale ver-
kenningsmissie uit te voeren. 
Dat was echt een onvergetelijk 
moment. Later kwam ik bij de 
103 compagnie terecht, waar 
ik onder meer in Low Visibility 
Optreden (LVO) ben opgeleid. 
Dat lag me goed en ik vond het 
prachtig werk. Ik heb meerdere 
afgeschermde operaties in het 
buitenland gedraaid. Daar heb 
ik nu in mijn huidige werk nog 
regelmatig profijt van.’’

Je werkt nu voor Triangular 
Group. Wat doe je precies?
‘’Ik ben opleidingsmanager 
bij Triangular Group Academy 
(TGA). Triangular Group (TG) is 
een bedrijf dat is opgericht door 
Ray, mijn collega-instructeur 
in Kamp van Koningsbrugge, 
en Onno, oud-inlichtingenof-
ficier. Het bedrijf heeft naast 
de Academy ook een inlich-
tingen-tak: Triangular Group 
Intelligence (TGI). De Academy 
verzorgt opleidingen en trainin-
gen voor overheidsinstanties, 
zoals Defensie, maar ook voor 
het bedrijfsleven. Momenteel 
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Dai op uitzending (l.) / ‘Coach Carter’ aan het werk voor TG (r.)

Meer over Dai lezen/
zien? Benieuwd wan-
neer zijn boek zal 
verschijnen? Volg zijn 
Instagram-account: 
dai.carter

bieden we veel ondersteuning 
aan de medische opleidin-
gen op het DGOTC, de OPG op 
de KMS en ook bij de Genie. 
Dit jaar gaan we nog verschil-
lende andere opleidingen van 
Defensie ondersteunen. En 
momenteel ondersteunen we 
meerdere VeVa-opleidingen. 
Daarnaast levert TG onder meer 
securitytrainingen, zoals de 
observatie-opleiding, waarin 
deelnemers worden getraind in 
heimelijk civiel optreden. Deze 
opleidingen worden gegeven 
aan politie- en defensieperso-
neel, maar onder andere ook 
aan private investigators. De 
collega’s van TGI geven vooral 
intelligence-adviezen aan 
bedrijven en overheden, maar 
ze geven bijvoorbeeld ook Open 
Source Intelligence (OSINT)-
opleidingen, waarin digitale 
onderzoeks- en opsporingstech-
nieken aan bod komen.’’

Je hebt onlangs een boek-
contract getekend. Had je al 
langer schrijfambities?
‘’Ik heb me altijd geïnteresseerd 
voor schrijven, maar verder dan 
hobbymatige korte tekstjes 
kwam het nooit. Zo schreef ik na 
iedere uitzending van Kamp van 
Koningsbrugge een stukje dat ik 

online plaatste. Daarin reflec-
teerde ik op de aflevering en 
wat de kandidaten ondergingen. 
Maar ik blikte ook terug op mijn 
eigen commando-opleiding en 
onderzocht wat mentale kracht 
nou eigenlijk inhoudt. Die stukjes 
werden goed gelezen en er werd 
heel positief op gereageerd. Ik 
kreeg toen regelmatig de vraag 
wanneer ik een boek ging schrij-
ven. Dat duwde me wel over de 
streep; dan ga ik het nu doen, 
dacht ik: nu of nooit! (‘nunc 
aut nunquam’, de lijfspreuk 
van het KCT). Ik zit momenteel 
middenin het schrijfproces. Ik 
verwacht dat het boek later dit 
jaar uitkomt.’’ 

Je boek gaat over je militaire 
loopbaan?
‘’Ja, dat is de rode draad. Toen 
ik Defensie verliet, ging ik – en 
dat zullen de meeste oud-mili-
tairen herkennen die die stap 
zetten – mijn eigen diensttijd 
overdenken: wat heb ik eigen-
lijk allemaal meegemaakt in 
die dynamische tijd, wat heeft 
het met mij gedaan en welke 
(levens)lessen kan ik eruit trek-
ken? Waarom lukte het mij wel 
de eindstreep van de militaire 
opleidingen die ik gedaan heb 
te behalen, en waarom vie-

len velen voortijdig af? En wat 
betekent doorzettingsvermogen 
eigenlijk en kun je bijvoorbeeld 
wilskracht afdwingen? In het 
boek onderzoek ik, kort gezegd, 
hoe een commando mentale 
kracht gebruikt om zijn doelen 
te realiseren. En waar dat ‘juiste 
hout’ nou uit bestaat. Het boek 
bestaat uit de lessen die ik toen 
zelf nodig had. Ik denk dat veel 
mensen hier kracht uit kunnen 
putten, zeker jonge militairen. 
Ik hoop met mijn boek lezers te 
kunnen inspireren en een inkijk 
te geven in wat je met mentale 
weerbaarheid kunt bereiken.’’

https://www.instagram.com/dai.carter/


 VRAAG 1
Softdrugs zijn toch toegestaan 
in Nederland?

ANTWOORD 1
Ja, maar softdrugs zijn not done 
binnen Defensie. Je bent 24 uur 
per dag militair, zo wordt gerede-
neerd. Dus ook in het weekend 
als ‘burger’ een joint roken, kan 
eigenlijk niet.
Voor jou misschien vreemd, 
maar zo’n jointje kan je duur 
komen te staan. Het beleid is dat 
een militair die binnen of buiten 
het grondgebied van Nederland 
harddrugs of softdrugs bereidt, 
bewerkt, verwerkt, verkoopt, 
aflevert, verstrekt, vervoert, ver-
vaardigt of zich daar op enigerlei 
wijze mee inlaat, voor ontslag 
wordt voorgedragen. Bij hard-
drugs volgt per definitie ontslag. 
Bij softdrugs kán ontslag vol-
gen. Daarbij geldt dat als je 
méér dan de gebruikers-hoe-
veelheid softdrugs bij je hebt, er 
sowieso ontslag volgt. Wanneer 
je de gebruikershoeveelheid 

hebt of minder dan dat, en het is 
niet tijdens diensttijd, dan krijg 
je in principe een schriftelijke 
waarschuwing en volgt er géén 
ontslag. 

Let wel; dit is anders als je soft-
drugs bij je hebt/had, dan wel 
hebt gebruikt
n  in gezelschap van andere 

militairen, 
n  of op een militaire locatie, 
n  of tijdens diensttijd, 
n  of wanneer je in uniform 

gekleed was. 

In deze situaties volgt per defi-
nitie ontslag!
Heb je al eerder softdrugs bij 
je gehad of gebruikt nadat je 
hiervoor eerder schriftelijk bent 
gewaarschuwd, dan volgt ook 
ontslag. 

 VRAAG 2
Maar hoe gaat dat nu verder 
dan? De KMar is namelijk gebeld 
en daar ben ik ook gehoord. 

ANTWOORD 2
Via de Koninklijke Mare-
chaussee kan jouw zaak bij het 
Openbaar Ministerie terecht-
komen. Het wordt dan een 
strafrechtelijke zaak. De Officier 
van Justitie kan de zaak laten 
voorkomen of kan een strafbe-
schikking opleggen.

 VRAAG 3
Ik heb gehoord dat de zaak gaat 
voorkomen. Kan ik mijn baan 
bij de landmacht wel gewoon 
behouden?

ANTWOORD 3
Daar zou ik nog niet zo zeker van 
zijn. Een strafrechtelijke veroor-
deling kan er bij drugsgebruik, 
ook softdrugs, alsnog toe leiden 
dat je ontslag krijgt.

Wanneer je de 
gebruikers-
hoeveelheid 

hebt of minder 
dan dat, en het 
is niet tijdens 

diensttijd, 
dan krijg je in 
principe een 
schriftelijke 

waarschuwing.

Hallo Natalie, ik ben soldaat1 Monique S. en ik werk bij de Koninklijke Landmacht. Ik ben op de 
kazerne betrapt, toen ik een joint rookte. De marechaussee werd er direct bijgehaald. Ik moest ver-
volgens bij m’n commandant komen en daar heb ik een hoorzitting gehad. Ik vind dit een hoop gedoe 
om niks eigenlijk. Het mag buiten de poort van de kazerne wel, dus waarom niet binnen de poort? Ik 
rook in het weekend ook wel eens een jointje.



Vraag het Natalie

Natalie van Os is één van de juristen van 
de BBTV. In deze rubriek beantwoordt zij 
veelgestelde vragen. Deze keer gaat het 
over drugsgebruik.

Heb jij ook een
vraag voor Natalie?
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 VRAAG 4
Een collega bij de Koninklijke Marechaussee is 
ook gesnapt met een joint. Hij kreeg gelijk ontslag. 
Hoe kan dat? Hij moet toch ook een waarschuwing 
krijgen?

ANTWOORD 4 
Het beleid voor militairen werkzaam bij de Koninklijke 
Marechaussee is anders. Voor militair personeel van 
de Marechaussee geldt een zeer streng beleid. De 
KMar is de politie-organisatie van de krijgsmacht en 
legt daarom een extra verantwoordelijkheid voor haar 
medewerkers op. Bij de Koninklijke Marechaussee 
geldt dat bij gebruik van softdrugs geen waarschu-
wing volgt, maar onherroepelijk ontslag. Alle drugs 
zijn daar dus een directe reden voor ontslag.

 VRAAG 5
Stel nou dat ik bij de Koninklijke Landmacht geen 
softdrugs, maar harddrugs had gebruikt?

ANTWOORD 5
In dat geval volgt gelijk ontslag. Harddrugs binnen de 
krijgsmacht zijn in alle opzichten not done.



LEDENVOORDEEL

Dé vakbond 
voor jonge 
militairen

De BBTV voert samen met de VBM (de 
grootste defensievakbond van Nederland) 
overleg met Defensie over allerlei zaken die 
ook jou aangaan. Denk bijvoorbeeld aan je 
salaris! Hoe meer leden zich aansluiten, hoe 
sterker we staan. Om de contributie hoef je 
het niet te laten (€ 9,91 t/m 22 jaar, daarna 
€10,62). Bovendien heb je als lid recht op 
vele kortingen, waardoor je je lidmaatschap 
er al snel uit hebt. 

Dit zit er o.a. in je BBTV-lidmaatschap:
n  Unieke 24/7 Ongevallenverzekering
n  Professionele juridische bijstand 
n  Gratis letselschade-advocaat
n  Korting op autoverzekering
n  Korting op notaris
n  Kazernedekking
n  Hoge kortingen op A-merken  

in onze webshop

Word vandaag nog lid! Kijk op: BBTV.nl 

WIJ LATEN 
NIEMAND ACHTER

https://www.bbtv.nl/
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XRcise’s autoreview

Tesla CyberTruCk Tri MoTor
Er zijn al 650.000 (!) exemplaren besteld in de voorverkoop. Detail: 
de auto moet nog in productie worden genomen en staat dus voor-
lopig nog niet eens bij de dealer. Het gaat natuurlijk over de Tesla 
Cybertruck: Elon Musks nieuwste megalomane, maar tevens über-
imposante autoproject. De Cybertruck is een retro-futuristische 
pick-up. Met z’n hoekige lijnen en minimalistische design lijkt hij 
zo weggereden uit een science fiction-film van de jaren ’80. Dat 
geldt voor het interieur overigens niet; ‘That Beast’, zoals Musk de 
Cybertruck op Twitter noemde, is van binnen luxueus uitgevoerd 
met 6 lederen stoelen, een 17 inch digitaal display en een Formule 
1-achtig stuur. Het koetswerk is robuust te noemen; het is niet 

alleen bestendig tegen krassen, maar ook tegen kogels. In de VS 
rollen de eerste Cybertrucks eind dit jaar van de band af; Europa 
volgt halverwege volgend jaar. 

renaulT arkana 2021
Renault introduceert dit jaar zijn nieuwste fami-
lielid: in 2021 komt de Arkana op de Europese 
markt. Afgelopen jaar werd deze coupé-SUV al op 
de Russische markt ‘getest’, maar binnenkort dus 
ook in de Nederlandse showrooms beschikbaar. De 
Arkana heeft de looks van een premium SUV. Die 
luxe uitstraling combineert Renault wel met rappe, 
sportieve prestaties. Hij staat hoog op z’n wielen 
en heeft genoeg power onder de motorkap; geen 
angst dus als je het asfalt verruilt voor modderige 
bospaden. De Franse autobouwers hebben de cock-
pit van de Arkana ook flink opgefrist: strakke lijnen, 
suède-look details met rode stiksels, een digitaal 
dashboard met een 9,3-inch touchscreen en ruim, 
state of the art meubilair. De verwachting is dat 
de Arkana de paradepaardjes Mégane, Captur en 
Scénic van de gezinsauto-troon gaat stoten. 

Actieradius (elektrisch): 
800 kilometer
Accucapaciteit: 200 kWh
Lengte: 5,88 meter
Aandrijving: vierwiel 
Topsnelheid: 190 km/uur

Acceleratie 0 – 100: 3 seconden
CO2-uitstoot: 0 g/km
Bagagevolume: 2.832 liter
Trekvermogen: 6,4 ton
Prijs vanaf: €78.000

Motor: MHEV benzine
Vermogen: 140 pk
Koppel: 260 Nm
Aandrijving: voor 
Transmissie: 7-traps 

Topsnelheid: nog onbekend
Cilinder: 1.332 cc
Lengte: 4,56 meter
Kofferruimte: 513 liter
Geschatte basisprijs: €31.000



ACTIES

Onlangs liepen de onderhande-
lingen over een nieuwe 
defensie-cao (collectieve 
arbeidsovereenkomst) vast. 
Muurvast, kun je wel zeggen. 
Het kabinet was niet bereid  
meer geld in Defensie te investe-
ren en hield de deur dicht. Wat 
speelde er precies? De militaire 
vakbonden en Defensie onder-
handelen altijd over de nieuwe 
cao. In zo’n cao worden de 
afspraken over arbeidsvoor-
waarden vastgelegd, zoals loon, 
toelagen en pensioen.  De BBTV 
en collega-bonden pleiten voor 
een minimale arbeidsvoorwaar-
denruimte van 2,5%. Deze 
ruimte is hard nodig om bijvoor-
beeld loonsverbetering in gang 
te zetten. Defensie wil echter 
niet meer inzetten dan 1,25%. 
Dat bod is ver onder de maat en 
niet realistisch: daarmee blijft 
het defensiepersoneel financieel 
op alle fronten achter! 

Personeel op één?
Na herhaaldelijke pogingen van 
de BBTV en collega-bonden om 
elkaar toch ergens te vinden 
aan de onderhandelingstafel, 

bleef Defensie de boot afhou-
den. Het ministerie (en dat geldt 
ook voor het kabinet) heeft wel 
altijd de mond vol van ‘perso-
neel op één’, maar in de praktijk 
wordt daar dus helemaal niets 
van waargemaakt. Er zou een 
nieuw personeelssysteem (ver-
vanging van het ouderwetse 
FPS-systeem) en een nieuw 
bezoldigingssysteem (vervan-
ging van het achterhaalde, 
huidige loongebouw en toe-
lagensysteem) komen – daar 
was het ministerie het in eerste 
instantie volkomen mee eens 
en daar zijn duidelijke afspra-
ken over gemaakt. Maar de 
volgende stap werd niet gezet: 
de hand werd op de knip gehou-
den. Hmm, horen we je denken; 
afspraak = afspraak, toch? 

Resultaat afdwingen
Defensie houdt zich angstval-
lig stil na het stuklopen van de 
onderhandelingen. En dat geldt 
niet alleen voor Defensie: een 
groot deel van de publieke sec-
tor (waar de krijgsmacht onder 
valt) wordt verwaarloosd. Er is 
te weinig geld beschikbaar en 

de menselijke maat is vaak zoek. 
Wij vinden dat het zo niet langer 
kan en zijn met collega-bonden 
tot actie overgegaan. Allereerst 
hebben we een Webinar geor-
ganiseerd, om onze leden goed 
te informeren over wat er alle-
maal precies speelt rondom de 
onderhandelingen (dat Webinar 
is trouwens via de VBM-website 
nog terug te kijken). Daarna 
hebben we via een enquête 
gevraagd: hoe nu verder? (Het 
kan zijn dat jij daar geen uit-
nodiging voor ontvangen hebt, 
want er is ‘random’ deel uit het 
ledenbestand geselecteerd.) 
De uitslag van de enquête? De 
vakbondsleden zeggen mas-
saal ‘nee’ tegen het cao-bod 
van Defensie! Zij gaven aan dat 
overgaan tot acties een goede 
volgende stap is om een beter 
resultaat af te dwingen. 

Laseractie en manifest
Onze eerste actie vond kortge-
leden plaats. We hebben, om 
onze zaak flink onder de aan-
dacht te brengen, door middel 
van een laser onder meer de 
tekst ‘#steunpubliekesectornu’ 

BBTV:

Defensie weigert in personeel te investeren, dus rest ons maar één ding: overgaan tot actie!

‘De maat 
is vol’
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in grote letters op het ministerie 
van Defensie en het Haagse stad-
huis geprojecteerd. Vervolgens 
hebben de BBTV/VBM-voorzitter 
Jean Debie en AFMP-voorzitter 
Anne-Marie Snels het manifest 
'Werken voor publieke taken 
aantrekkelijk maken en houden' 
overhandigd aan minister van 
Defensie Ank Bijleveld en staats-
secretaris Barbara Visser. Daarin 
vragen de BBTV en collega-bon-
den onder meer om:

n  een realistische loonont-
wikkeling (nu is het loon van 
defensiemedewerkers níet 
marktconform);

n  voldoende nieuwe colle-
ga’s om de werkdruk te 
verminderen;

n  geen onzekere, tijdelijke con-
tracten, maar investeren in 
zekerheid, met scholing en 
ontwikkelkansen;

n  ruimte voor de professional: 
vertrouw de medewerkers en 
geef meer verantwoordelijk-
heid in de uitvoering.

Defensie weigert in personeel te investeren, dus rest ons maar één ding: overgaan tot actie!

Prikactie
Daarnaast hebben we onlangs 
een prikactie op het Plein in Den 
Haag georganiseerd. Minister 
Bijleveld van Defensie werd 
gevraagd om een symbolische 
injectie aan Defensie te geven.
In een 'prikstraat' werden de 
minister, maar bijvoorbeeld 
ook Kamerlid Attje Kuiken, aan 
de tand gevoeld over hun visie 
op de financiële injectie die de 
publieke sector zou moeten 
krijgen. Tijdens deze actie werd 
ook aandacht gevraagd voor de 
weigering van het kabinet om 
met een fatsoenlijk loonaan-
bod te komen voor Defensie 
en bij de andere sectoren. Een 
loonsverhoging van 2,5% zorgt 
in ieder geval voor behoud van 
koopkracht van de militair en 
burgermedewerker – en in het 
gunstige geval misschien een 
klein plusje.

Ultimatum
Met deze acties hebben we 
ons standpunt al stevig onder 
de aandacht gebracht – zowel 
bij het ministerie van Defensie, 
het kabinet en ‘de burger’. 

Andere acties zijn, as we speak, 
in voorbereiding. De BBTV en 
collega-bonden hebben daar-
naast een ultimatum gesteld 
aan Defensie. In dat ultimatum 
wordt dringend gevraagd bin-
nen 10 werkdagen een overleg 
te plannen, waar Defensie met 
een bod komt dat wél aan onze 
eisen voldoet. Houd voor de laat-
ste updates over dit onderwerp 
onze websites in de gaten!  



OLYMPISCHE SPELEN 2021

 Foto: Suguru Saito / Red Bull Content Pool

De 
J a p a n s e 

klimster Miho 
Nonaka (23) begon 

op 9-jarige leeftijd met 
boulderen (een discipline 

binnen de klimsport waarbij 
geen touw of zekering gebruikt 

wordt, alleen een valmat). Nonaka deed 
als 17-jarige voor het eerst mee aan de Bouldering 

World Cup en gold direct als een van de meest veel-
belovende jongeren in de klimwereld. In 2018 pakte 

zij daad werkelijk goud op het wereldkampioenschap. 
Op de foto zien we Miho trainen voor de aanstaande 

Olympische Spelen in Tokio, die gepland staan voor 
augustus 2021. Volgens insiders is zij kans hebber 

op een van de felbegeerde olympische 
medailles. 
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De nieuwste releases onder de loep

DE REDACTIE TIPT...

PODCAST
In de podcast Wereldvrouwen 
staan zes vrouwelijke defensie-
medewerkers centraal. 
In iedere aflevering wordt een 
dame geïnterviewd over alle ins 
en outs van haar beroep bij de 
krijgsmacht. Zo komt doorbraak-
tank-chauffeur Alieke aan het 
woord, die o.a. mijnen plaatst 
en hindernissen doorbreekt. 
Maar ook wachtsofficier Kelly 
bijvoorbeeld, die zorgt dat sche-
pen veilig van A naar B kunnen 
varen. Stuk voor stuk vrouwen 
met bijzondere verantwoor-
delijkheden. De afleveringen 
worden ingeleid door bekende 
schrijvers die zelfgeschreven 
verhalen over de betreffende 
militairen voorlezen. Een echte 
aanrader. Gratis te beluisteren 
via je streamingsdienst. 

STAND-UP
Comedian Rayen Panday is 
terug met een nieuwe soloshow: 
Trigger. In Trigger vraagt hij zich 
af wat er nou nog écht speci-
aal is? Waarom is al het nieuws 
tegenwoordig Breaking News? 
En ligt niet alles voor de grijp in 
ons luxeleventje – is er nog iets 
dat ons triggert? De succesvolle 
stand-upper vuurt in zijn nieuw-
ste show in hoog tempo grappen 
op het publiek af en schuwt daar-
bij niet zichzelf flink op de hak te 
nemen. Panday maakte eerder 
naam met shows als ‘Vrijspraak’ 
en ‘Fenomeen’, die veel applaus 
ontvingen in de pers. Hij is lang-
zaam op weg naar de top van het 
Nederlandse cabaret, zoveel is 
zeker. Trigger staat gepland voor 
verschillende podia door het 
land – als de coronamaatrege-
len versoepelen, kun je Rayen 
(binnenkort) live zien. Houd de 
theateragenda’s dus in de gaten! 

ALBUM
De mannen van De Jeugd blij-
ven verrassen. Tot zover niets 
nieuws. De laatste tijd maken 
WiWa, Vjèze en Yayo ook tijd 
voor soloprojecten. Nu is de 
beurt aan Willie Wartaal, die 
onlangs het album Nieuwe 
Kunst uitbracht. Op deze plaat 
bewijst Willie nog steeds over 
lenige rap-skills en ingenieuze 
muzikaliteit te beschikken. 
De lijst van gastoptredens is 
indrukwekkend: JeBroer, Kleine 
Viezerik, Caza, Onkel Omar, ze 
komen allemaal voorbij. Wartaal 
switcht op Nieuwe Kunst wel 
erg makkelijk van stijl; van hip-
hop naar club en van R&B naar 
G-funk – misschien wel iets te 
makkelijk, waardoor je soms niet 
weet op welk feestje je beland 
bent. Edoch, zeker het beluiste-
ren waard. Te beluisteren via je 
streamingsdienst. 
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GAME
Treurig nieuws voor de fans: de 
game Hitman III is het laatste 
deel van de succesvolle trilogie 
en daarmee de grande finale. 
Agent 47 keert dus nog eenmaal 
terug (maar wie zal het zeggen; 
de iconische huurmoordenaar is 
natuurlijk al vaker uit de dood 
herrezen). Deel III is ook weer 
volop gericht op de combinatie 
stealth en actie. In verschillende 
missies moet je uitdokteren wat 
het beste plan is om je doel-
witten om te leggen. Zo reis je 
onder meer naar Dartmoor (VK), 
een Argentijnse wijngaard en 
een Berlijnse nachtclub om je 
moordpuzzel compleet in kaart 
te brengen. Dankzij Glacier-
technologie is er ongekend veel 
ruimte voor het maken van je 
eigen keuzes. Prachtige graphics 
en nieuwe, experimentele levels. 
Te koop voor €50,99

YOUTUBE
Landmacht-sergeant Emiel 
Garstenveld interviewt een keur 
aan defensiecollega’s in zijn 
YouTube-show The Walking 
Soldier. Garstenveld is fervent 
wandelaar: om geld in te zame-
len voor stichting Hulphond liep 
hij een mars van 600 km. (van 
Normandië naar Arnhem). In 
The Walking Soldier geen lange 
marstochten, maar bospaden 
en tijd voor een goed gesprek. 
Zo interviewt de sergeant een 
EOD’er over zijn militaire loop-
baan, spreekt hij een van de 
eerste vrouwen die haar rode 
baret haalde en luistert hij 
naar de indrukwekkende ver-
halen van een adjudant van de 
Bergings- en Identificatiedienst. 
Inspirerende gesprekken met 
militairen uit alle hoeken van de 
krijgsmacht. Gratis te bekijken. 

DOCUMENTAIRE
De 5-delige documentaireserie 
Once upon a time in Iraq ver-
telt het verhaal over de invasie in 
Irak in 2003, de bezetting door 
de coalitietroepen die daarop 
volgende en de recentelijke, cha-
otische machtsstrijd in het land 
door strijdende partijen. In het 
indringende ‘Once upon a time’ 
komen Amerikaanse militairen, 
Irakezen en oorlogsjournalis-
ten aan het woord. Zij vertellen 
onder meer hoe het was om 
ooggetuige te zijn van de slag om 
Fallujah, wat er gebeurde toen 
de overgrote meerderheid van 
de Allied Forces vertrok en wat 
Saddam Hoessein opbiechtte 
aan een inlichtingenofficier die 
hem als eerste sprak na zijn 
gevangenneming. Een emotio-
nele en persoonlijke terugblik op 
een langlopend militair conflict. 
Nu te zien op NPO Plus. 



MATERIEEL

Het Italiaanse bedrijf Iveco Defence Vehicles heeft tijdens de Idex 
beurs in Abu Dhabi het nieuwe Medium Tactical Vehicle (MTV) voor 
de Nederlandse krijgsmacht gepresenteerd. Iveco hoopt nog meer 
landen te interesseren voor de 4x4 MTV.
Het Medium Tactical Vehicle komt in verschillende varianten, 
waaronder een hardtop, softtop en pick-up en een gewonden-
transportvariant. De hardtop kan worden voorzien van een Remote 
Controlled Weapon Station (RCWS).
De pick-up-variant, met gepantserde cabine, kan gecombineerd wor-
den met verschillende logistieke modules op het achterdeel.
Iveco gaat in totaal 1185 voertuigen leveren aan Defensie.

Ongetwijfeld heb je gehoord van 
het project STRONG (Soldier 
Transformation OnGoing). Dit 
langlopende project gaat over 
de vervanging van je helm, uit-
rusting, laarzen en kleding.
Defensie heeft, speciaal voor 
militairen, de STRONG-app ont-
wikkeld. In deze app kun je zien 
hoe de uitrusting optimaal is te 
gebruiken en hoe alles is af te 
stellen en/of te koppelen, zodat 
al je kleding, gear en toebeho-
ren comfortabel zitten. Ook zijn 
er nog diverse andere instructies 
en aanvullende informatie over 
STRONG in de app te vinden.

De Britse luchtmacht wil een modulair vliegtuig aanschaffen. Dit 
toestel, dat gebouwd gaat worden door het bedrijf Aeralis, kan in 
verschillende configuraties ingezet worden, bijvoorbeeld als les-
vliegtuig of als light attack airplane. De motoren en vleugels van 
het toestel zijn verwisselbaar.
De gedachte is dat zo’n modulair vliegtuig, dat je voor verschillende 
doelen kunt ‘ombouwen’, goedkoper is qua ontwikkeling, ontwerp 
en onderhoud.

MediuM TacTical Vehicle gepresenTeerd 

sTrOng-app 

rOyal air FOrce kiesT 
MOdulair VliegTuig 
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BBTV HELPT

Afgelopen najaar deden zeven mariniers een beroep 
op de BBTV omdat ze ineens, geheel onverwacht, 
een buitenlandtoelage moesten terugbetalen. Ze 
hadden kort daarvoor deelgenomen aan een jungle-
training en -oefening in Belize, Centraal-Amerika. 
Daar hadden ze een oefentoelage voor ontvangen. 
Vervolgens ontvingen zij enkele weken later een 
buitenlandtoelage. Daarna veranderde Defensie van 
standpunt, want men vond dat de toekenning van 
de buitenlandtoelage op een fout berustte. Daarom 
besloot Defensie om die toelage terug te vorderen. 

De BBTV dient bezwaar in
Eén van onze vaste juristen, mr. Maarten de Haas, ver-
diepte zich in de zaak. Wat bleek na enig onderzoek: 
deze terugvorderingen waren overduidelijk in strijd 
met de regels die gelden bij terugvordering. Er kan 
alleen worden teruggevorderd als een ambtenaar (de 

militairen in dit geval) wist of kon weten dat hij geen 
recht op het betaalde bedrag had. Deze mariniers 
wisten niet en konden ook niet weten dat zij geen 
recht op de buitenlandtoelage hadden. Defensie had 
er namelijk welbewust voor gekozen om die toelage 
eerst wél toe te kennen. Aan die keuze lag, zo stelde 
Defensie later, een misverstand ten grondslag. Maar 
dat konden deze mariniers niet weten. Daarom is 
het bezwaar dat de BBTV voor ieder van de zeven 
mariniers had ingediend, gegrond verklaard. 
Aan ieder van hen zal de teruggevorderde buiten-
landtoelage weer worden terugbetaald. 

Ook ten onrechte een toelage moeten terugbetalen? 
Of heb je juist het idee dat je wel recht had op een 
bepaalde toelage, maar deze niet hebt ontvangen? 
Trek aan de bel en laat het ons weten. Daar zijn we 
voor. Wij laten niemand achter.  

Meerdere mariniers ontvingen na een jungletraining twee toelagen. 
Eén toelage werd later weer teruggevorderd door Defensie. Terecht? 
Een van onze BBTV-juristen dook in de zaak en kwam erachter dat 
Defensie in strijd met de regels handelde. 

Toelage jungletraining Toelage jungletraining 
Belize terecht ingetrokken?Belize terecht ingetrokken?



MIJN HOBBY

BBTV-lid Sergeant 1 Peter Grootendorst werkt als instructeur 
op De Ruyter van Steveninckkazerne. Als hij zijn camopak niet 
aanheeft, besteedt hij zijn vrije tijd aan de voorbereiding voor 
de tocht der tochten: de Dakar Rally. Peter heeft van jongs 
af aan al een fascinatie voor motoren, snelheid en fysieke 
uitdagingen, maar hoe werk je toe naar de Dakar, de ultieme 
uithoudingsrace van duizenden kilometers dwars door de 
woestijn? ‘’Mijn defensie-achtergrond en doorzettingsvermo-
gen komen in ieder geval goed van pas.’’

De afgelopen weken werd ser-
geant Grootendorst opgeslokt 
door ‘zijn’ VeVa-studenten. Deze 
aspirant-militairen doorliepen 
in Oirschot hun beroepsprak-
tijkvorming: de stageperiode bij 
Defensie waarin alles wat geleerd 
is, in de praktijk wordt gebracht. 
Patrouilles, navigeren, ZHKH, 
optreden in conflictsituaties. 
Aan Grootendorst en collega- 
instructeurs van School Zuid de 
schone taak om alles in goede 
banen te leiden. Bijkomend voor-
deel van zijn instructeursfunctie: 
het houdt hem fit en scherp. En 
dat zijn basisvereisten voor zijn 
grootste hobby; crossen met zijn 
KTM SXF 450 en rally’s rijden met 
zijn KTM EXC 450 Rally Build voor 
zijn ‘Way2Dakar’. 

Peter: ‘’Ik begon op mijn 21e 
met motorrijden. Mijn eerste 
motor was een Yamaha R6; een 
‘buikschuiver’ waarbij ik al na 6 
maanden na het behalen van mijn 
rijbewijs de knie op de grond had. 
Mijn interesse ging toen vooral uit 
naar (bochten)snelheid en veel 
kilometers maken. Nadat ik in het 
tv-programma ‘Wegmisbruikers’ 
was geweest en meerdere 
vrienden waren gestopt met 
motorrijden, werd het tijd voor 
wat anders. Ik wilde mijzelf 

bekwamen in de motortechniek; 
hoe werken bepaalde dingen nou 
en waarom? Zodoende kocht ik 
drie oude motoren, waarvan ik 
er twee opknapte. Die derde was 
een langgekoesterde droom: een 
Yamaha XT 500, een oud Enduro-
crossmodel uit 1981, waarmee 
ik voor het eerst ‘off-road’ ging 
rijden.’’

Fysiek topfit
De Dakar Rally staat al lang 
bovenaan Grootendorsts bucket 
list. Afgelopen jaar hakte hij de 
knoop door en besloot hij alles op 
alles te zetten om in 2023/2024 
de ‘onherbergzame woestijn te 
kunnen temmen’. Peter: ‘’Om 
de Dakar te kunnen rijden heb je 
een goede planning en voorberei-
ding nodig. Je moet fysiek topfit 
zijn, want je rijdt dagen achter 
elkaar, honderden kilometers 
per dag door extreem terrein, 
van brandende hitte in de woes-
tijn tot vorst op de hoogvlaktes. 
Daarnaast is het financieel een 
enorme investering; voor een 
plek aan de startstreep bedragen 
de (totale) kosten zo’n €150.000. 
Daarin is dan alles opgeno-
men: oefenrally’s, keuringen, 
inschrijfgeld, kwalificatiewed-
strijden, vliegtickets, materiaal 
en verschepingen.’’

De ‘kist’ van de individuele rijder 
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Op jezelf aangewezen 
De sergeant wil meedoen als 
zogenaamde ‘kist-rijder’ (de 
spullen van kist-rijders worden 
door een oplegger vervoerd, van-
daar de naam). Kist-rijders zijn 
individuele Dakar-deelnemers 
die niet aan een (commercieel) 
team zijn verbonden. Deze man-
nen moeten echt alles zelf doen 
tijdens de rally, zonder verdere 
assistentie (de échte helden van 
Dakar, worden zij daarom ook wel 
genoemd). Peter: ‘’Als kist-rijder 
ben je op jezelf aangewezen. Na 
een uitputtende dagrit moet je 
motoronderhoud doen, eten, je 
tentje opzetten, inliggen en om 
half 4 ’s nachts weer opstaan 
voor de volgende rit.’’

Navigatie-skills
Grootendorst bereidt zich dage-
lijks voor op de Rally, al zijn het 
maar even wat fysieke oefenin-
gen tussendoor. Peter: ‘’Ik train 
nu veel op eigen lichaamsge-
wicht; pull ups, push ups, sit-ups, 
squads. Ook ren ik structureel en 
fiets ik lange stukken om condi-
tioneel sterk te blijven. Daarnaast 
moet ik ‘motorfit’ zijn: dat bete-
kent dus veel crossen op de baan. 
Om de Dakar te kunnen doen, 
moeten ook je navigatie-skills op 
hoog peil zijn. Een gps is niet toe-
gestaan – elke deel nemer krijgt 
alleen een roadbook. Dat is een 
papierrol die zorgvuldig is voor-
bereid door de rallyorganisator 
en bevat alles wat je nodig hebt 
om je naar het eindpunt te bren-
gen. Het lezen van een roadbook 
is een kunst op zich, aangezien 
dit op redelijk hoge snelheden 
uitgevoerd moet worden. Om me 
daar goed op voor te bereiden, ga 
ik naar Portugal om daar speciale 
roadbook-trainingen te volgen.’’

Individueel rijder 
De Dakar Rally voerde oor-
spronkelijk van Parijs naar de 
Senegalese hoofdstad Dakar; 
in totaal 9000 kilometer dwars 
door Frankrijk, Algerije, Niger, 
Mali, Opper-Volta en Senegal. 
De afgelopen twee jaar werd de 
Dakar volledig in Saoedi-Arabië 
gereden. Zowel de start als de 
finish was de stad Djedda gelegen 
aan de Rode Zee, nabij Mekka. 
Peter: ‘’Ik verwacht dat de Dakar 
de komende jaren, ook op het 
moment dat ik wil meedoen over 
2 á 3 jaar, nog steeds in Saoedi-
Arabië zal zijn. Het is een relatief 
veilig land, zonder terroristische 
dreigingen. Dat was op de route 
Parijs-Dakar helaas niet meer het 
geval.’’ 

Hoever is de sergeant met 
zijn voorbereidingen? 
Ligt Dakar al in het verschiet? 
Peter: ‘’Als actief dienend militair 
kan ik me vanwege werkver-
plichtingen niet storten op een 
fulltime, professioneel rallyteam. 
Ik ga meedoen als individueel rij-
der en ben daarom nog op zoek 
naar sponsoren. Daarnaast wil 
ik mijn deelname koppelen aan 
een goed doel. Het zou geweldig 
zijn als bijvoorbeeld Defensie 
mij, als Nederlandse militair, wil 
steunen om mee te kunnen doen 
aan dit wereldberoemde event. 
Natuurlijk zijn andere opties ook 
van harte welkom.’’ 

Zie jij ‘onze’ sergeant ook graag 
aan de startstreep van de Rally 
verschijnen, en heb je ideeën of 
tips voor ondersteuning tijdens 
zijn ‘Way2Dakar’? Stuur Peter 
een mail, via: 

peter@way2dakar.com

De ‘kist’ van de individuele rijder 
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Navigeren met het Roadbook

Peter op de officiële Dakarmotor

mailto:peter%40way2dakar.com?subject=


Van nieuws tot nice to know

Britse Royal Marines gaan 
operationele taken overne-
men van de SF-eenheden 
Special Air Service (SAS) en 
Special Boat Service (SBS). 
Om de SAS en SBS wat meer 
ademruimte te geven en de 
werkdruk wat te verlagen, 
gaan de Marines zich ook toe-
leggen op sabotage-acties en 
spionage, zo maakte kolonel 
S. Rogers van de Navy’s Special Ops Cell bekend. Op die manier blijven de SAS- en 
SBS-operators snel inzetbaar voor de meest veeleisende missies. ‘Speciale operaties 
zijn met deze taakverdeling dus niet langer voorbehouden aan special forces’, aldus 
kol. Rogers. De herverdeling van taken past binnen de overgang naar een Future 
Commando Force, waar de Marines onderdeel van gaan uitmaken. Om dit doel te 
bereiken starten zij binnenkort met specialistische opleidingen, om deze operaties 
ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. 

Russische SF-units worden binnenkort uitgerust 
met een nieuw aanvalsgeweer: de Kord 6P68 
assault rifle. Dat maakte de Russische wapen-
producent Rosoboron Company onlangs bekend 
op IDEX 2021 in Abu Dhabi; de grootste wapen-
beurs van het Midden-Oosten en Afrika. De Kord 
6P68 heeft een ergonomische pistoolgreep, een 
Kalasjnikovmagazijn met 30 patronen en 7.62×39 mm kaliber. Het wapen heeft een 
effectief bereik van 800 meter. Daarnaast heeft de 6P68 een tweehandige vuurre-
gelaar en kan de schutter de rails gebruiken voor specialistische aanvullingen, zoals 
een red dot-aimpoint, tactische zaklamp of laser-pointer. De Kord 6P68 kent tevens 
een uitvoering met geluidsdemper: de 6P68-1. Wanneer de Spetsnaz het wapen in 
gebruik nemen is nog niet bekend gemaakt.

Het KCT laat onderzoek uitvoeren naar het 
hoge uitvalpercentage in de commando-oplei-
ding. Plusminus 80% van de cursisten haalt de 
eindstreep niet. Het Korps Commandotroepen 
heeft daarom universitair hoofddocent Ruud 
den Hartigh en zijn team gevraagd een onder-
zoek op te zetten om te achterhalen wat de 
grote uitval veroorzaakt. Den Hartigh (van de 
universiteit van Groningen) heeft zijn spo-
ren verdiend in studies naar (sport)talent en 
prestaties van mensen. Zo heeft hij al eerder 
voetballers onderzocht van verschillende ere-
divisieclubs. Het KCT wil graag weten waarom 
sommigen de opleiding wel halen en anderen 
niet. Het onderzoeksteam is inmiddels gestart 
met het nauwlettend monitoren van (en het 
verzamelen van data over) de cursisten op 
hun weg naar de groene baret. De resultaten 
worden na afloop van de studie naar buiten 
gebracht. 

Marines ook voor sabotage 
en spionage ingezet

KCT onderzoekt hoge 
uitvalpercentage 

Nieuw aanvalswapen

Special Forces
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P&O-FLASH

Uit controles van P&O Defensie 
blijkt dat veel defensiemede-
werkers nog vaak onterecht 
overwerk indienen via Self-
service. Een medewerker mag 
namelijk niet zélf bepalen of 
hij gaat overwerken of niet. 
Jouw commandant moet daar 
nadrukkelijk opdracht voor 
geven. Tijdens het overwerk 
worden functionele werkzaam-
heden verricht en wordt het 
werkrooster voor die dag over-
schreden. Overwerk is niet 
toegestaan voor ‘reguliere con-
tracturen’. Daarnaast heeft jouw 
leiding gevende de verantwoor-
delijkheid om te controleren of 
de geleverde extra inzet (het 
overwerk) overeenkomt met de 
aanvraag in de Selfservice. Houd 
dat even scherp in het snotje. 
Vragen over overwerk? Schiet 
even de P&O-medewerker van 
jouw onderdeel aan. 

Net afgestudeerd of 
binnenkort je diploma in the 
pocket?
Defensiemedewerkers komen in aanmerking voor een ‘tege-
moetkoming extra kosten studievertraging’ in verband met 
COVID-19. Dit is een tegemoetkoming van DUO (Dienst 
Uitvoering Onderwijs). Hiervoor moet je wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen. Zo moet je de afgelopen twee studie-
jaren bij een opleiding ingeschreven hebben gestaan, en 
tussen 01-08-2020 en 31-08-2021 afstuderen. Als je daar-

aan voldoet, krijg je eenmalig een bedrag uitgekeerd, dat kan variëren van €150/€300 (voor een mbo-diploma) tot €535 
(hbo/master). 
Je hoeft deze tegemoetkoming niet zelf aan te vragen. DUO neemt contact op met de betreffende defensiemedewerkers. 
Let op! Zijn de studiekosten volledig betaald door Defensie? Dan moet de tegemoetkoming worden terugbetaald aan 
Defensie (zij heeft dan immers al alle kosten voor je opleiding op zich genomen). Meer weten over de regeling? Kijk op de 
website van DUO of mail: DCHR@mindef.nl

H u l p  b i j 
scheiding

Écht overwerk?

Je moet er niet aan denken, maar de 
cijfers liegen niet: bijna 40% van de huwe-
lijken eindigt in echtscheiding. Mocht het 
je overkomen, dan moet er veel geregeld 
worden, terwijl de emoties alle kanten 
op stuiteren. Ook zullen er gelijk allerlei 
(lastige) vragen over financiële kwesties 
zijn. Hiervoor kun je laagdrempelig, gratis 
en anoniem terecht bij Kandoor. Via een 
chatgesprek krijg je hier bijvoorbeeld ant-
woord op de vraag: ‘Mijn partner en ik gaan 
(mogelijk) uit elkaar; wat kan ik doen, waar moet ik aan denken?’ Je kunt 
Kandoor online bereiken via: sbf.kandoor.nl (zonder www ervoor). 
Als de financiële problemen groter zijn, is hulp mogelijk van de Dienst 
Bedrijfsmaatschappelijk Werk (BMW) voor militairen en de Stichting 
Burgerpersoneelsfonds (SBF) voor burgermedewerkers. Je kunt vrijblij-
vend contact opnemen met deze organisaties. Vervolgens brengt een 
bedrijfsmaatschappelijk werker samen met jou, tijdens een intakege-
sprek, het probleem in kaart. BMW en SBF zijn telefonisch bereikbaar, 
op respectievelijk: 088-9505010 en 06-26434212. 

https://sbf.kandoor.nl/
https://duo.nl/particulier/
mailto:DCHR%40mindef.nl?subject=
https://sbf.kandoor.nl/
https://sbf.kandoor.nl/
https://sbf.kandoor.nl/


RAS

Defensie experimenteert met onbemande 
rupsvoertuigen, zelfvliegende drones en op 
afstand bestuurbare wapens. Science fiction? 
Welnee, allang niet meer. Hoever is Nederland 
met Robotica en Autonome Systemen (RAS), 
zoals het project officieel heet? Wat zijn de 
mogelijkheden en eventuele gevaren die op 
de loer liggen? De redactie sprak met Bianca 
Torossian, onderzoekster aan het Den Haag 
Centrum voor Strategische Studies (HCSS), 
dat momenteel nauw met Defensie samen-
werkt aan het RAS-project. 

‘De militair bepaalt of de 
robot de trekker overhaalt’



Op welke manieren werkt 
Nederland nu aan Robotica 
en Autonome Systemen? 
‘’Bij 13 Lichte Brigade van de 
Koninklijke Landmacht is een 
RAS-peloton (Limburgse Jagers) 
in het leven geroepen. Dit pelo-
ton oefent met zelfrijdende 
voertuigen (onder andere de 
Milrem THeMIS en de Mission 
Master), die op afstand te bedie-
nen zijn met PlayStation-achtige 
controllers. Deze voertuigen 
kunnen de rugzakken van de 
pelotonsleden dragen, een gat 
graven (een schuttersput bij-
voorbeeld), opereren als mobiel 
communicatiesysteem of een 
(zwaar) wapensysteem dragen 
en inzetten, zoals de .50-mitrail-
leur of een antitankwapen. 

Er wordt wel eens oneerbiedig 
gezegd: RAS ‘do the dangerous, 
dirty and dull jobs’. Daarnaast 
oefent het peloton met drones 
en sensoren die met de voertui-
gen in verbinding staan. Deze 
verschillende RAS-onderdelen 
zenden elkaar onderling (digi-
taal) informatie toe en vormen 
dus als het ware één opererend 
geheel, aangestuurd door de 
teamleden van het peloton. Een 

samenwerking tussen mens en 
machine dus. We onderzoeken 
nu wat de mogelijkheden alle-
maal zijn, maar ook waar de 
grenzen liggen.’’

In hoeverre is Defensie 
betrokken bij de ontwikkeling 
van RAS?
‘’We zien dat het bedrijfsleven 
écht vooroploopt in technolo-
gische ontwikkelingen. Private 
bedrijven maken de dienst uit 
als het gaat om kennis over 
software, Artificial Intelligence, 
gezichtsherkenning, maar ook 
op het vlak van robots en auto-
nome (zelfsturende) systemen. 
Krijgsmachten (wereldwijd) 
hobbelen daar een beetje ach-
teraan en proberen bij te benen. 

Ook de Nederlandse krijgsmacht 
wil die technologische kennis 
verzamelen en toepassen op 
militaire systemen. Maar dat is 
niet eenvoudig: RAS zijn name-
lijk gecompliceerde systemen. 
Zo zijn sommige systemen bij-
voorbeeld ‘zelflerend’. Om die 
goed werkend te houden, zijn er 
regelmatig software-updates of 
uitbreidingen nodig. En dat kan 
alleen als er goed samenge-

werkt wordt met de ontwerpers 
en fabrikanten. Daarom moet 
Defensie vanaf het állereerste 
begin betrokken worden bij de 
ontwikkeling van RAS-projecten. 
Ook dient er interactie te blijven 
met de technische sector en het 
bedrijfsleven. Daar moet nog een 
goede weg in worden gevonden, 
want dit is natuurlijk compleet 
nieuw terrein.’’ 

Wat is jouw rol (en die van 
HCSS) in het RAS-project?
‘’Wij kijken bij dit project vooral 
naar de eerste ontwerpfases van 
de robotsystemen: wat moe-
ten de robots straks kunnen en 
waarvoor worden ze ingezet? 
Maar ook: welke veiligheden 
moeten er worden ingebouwd? 
En wat betekent het eigenlijk als 
Defensie straks met autonome 
robotica gaat vechten – welke 
ethische vragen moeten we 
onszelf nu stellen? Hoe ‘zelfstu-
rend’ mogen ze worden? Er zijn 
genoeg organisaties en burgers 
in Nederland die fel tegenstan-
der van RAS zijn. Veel mensen 
vrezen dat er een ‘killer robot’ 
ontwikkeld wordt, waarover 
we de macht kunnen verliezen. 
Wij hopen dat beeld wat bij te 
stellen, want het zijn natuurlijk 
geen duivelse moordmachines. 
Er zijn veel grijsgebieden in 
deze discussie en die willen wij 
bespreekbaar maken.’’

Wat zijn de kansen dat RAS 
daadwerkelijk zelfopere-
rende killer robots worden? 
‘’De mens blijft altijd de controle 
houden over de RAS-systemen. 
De militair die de robot aanstuurt 
bepaalt te allen tijde of de robot 
de trekker overhaalt of niet. Er 
is dus een essentieel verschil 
tussen RAS en killer robot: RAS-



systemen worden aangestuurd 
en gecontroleerd (en ze kunnen 
geprogrammeerd worden om in 
bepaalde situaties zelfstandig een 
beslissing te nemen); killer robots 
werken volledig autonoom (ze 
beslissen compleet onafhanke-
lijk) en zijn puur ontworpen voor 
gevechtsacties. Als we de mense-
lijke controle vanaf het allereerste 
begin bij RAS inbouwen, kunnen 
ze nooit transformeren in ‘termi-
nators’. Daarnaast: RAS-systemen 
kunnen juist het werk van militai-
ren veiliger en effectiever maken. 
De Milrems kunnen bijvoorbeeld 
voorin de frontlinie vuurkracht 
leveren; op plekken die voor mili-
tairen eigenlijk te onveilig zijn om 
te komen. En de snelle, zware 
voorsteun die deze wendbare voer-
tuigen kunnen inzetten, tijdens een 
hinderlaag bijvoorbeeld, kunnen 
mensenlevens redden.’’

Hoe gaan andere landen met 
RAS om? 
‘’In Nederland voeren we dus zoals 

gezegd uitgebreid het debat over 
ethische vraagstukken rondom 
RAS en stellen we gebruiksregels 
op. Sommige landen ontwijken dat 
debat. Zo heeft Rusland bekend 
gemaakt dat zij in 2030 een com-
plete RAS-gevechtseenheid paraat 
wil hebben staan. Hoe Rusland die 
wil inzetten – en hoe zij tegen het 
beslisrecht en de autonomie van 
de robots aankijken – is vooralsnog 
onbekend. En dat geldt natuurlijk 
ook voor andere landen. Veel men-
sen zijn daarover bezorgd, en ik 
denk dat die zorgen terecht zijn.’’   

Hoe groot acht je de kans dat 
een westers land nog op een 
‘traditioneel’ slagveld verzeild 
raakt, zoals in WOII of Irak? 
‘’Het precieze verloop van oorlogs-
voering in de toekomst is natuurlijk 

lastig te voorspellen. Maar ik denk 
wel dat de kans op het grootscha-
lig een ander land binnenvallen 
erg klein geworden is. Grote, geal-
lieerde oorlogen met veel troepen 
op de grond zijn erg impopulair 
geworden, zowel bij overheden als 
bij de bevolking. Wat we de laatste 
jaren wel veel zien, zijn remote en 
hybride oorlogsvoering (zoals het 
supporten van lokale strijdende 
partijen, precisiebombardemen-
ten, trolling, het verspreiden van 

fake news en paramilitaire acties) 
en cyber-oorlogsvoering (zoals 
hacken en digitale spionage). 
Conflicten worden dus eigenlijk 
heel versplinterd uitgevochten: er 
worden wat drones ingezet, wat 
desinformatie verspreid, een deal 
gesloten met een verzetsgroep 
en een softwarevirus ontwikkeld. 
Daarmee verschuiven nu ook 
de grenzen van oorlog: wanneer 
begint en eindigt een oorlog? Je 
kunt je ook afvragen of we nu met 
al deze middelen in een soort van 
permanente staat van oorlog zijn. 
In ieder geval zal RAS ook een rol 
gaan spelen op het battlefield van 
de toekomst. En dat levert ook echt 
winst op: niet alleen verkleinen 
RAS de risico’s voor de militair, ze 
kunnen ook net die winnende draai 
aan het gevecht geven.’’  

Krijgsmachten wereldwijd experimenteren met robotica.
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NIEUWSFLITS

KL investeert in 
technologie en logistiek 
De Landmacht wil van de verspreiding en versplintering 
van zijn opslagmagazijnen af en een groots, hightech 
Logistiek Centrum Soesterberg (LCS) uit de grond stam-
pen. Een nieuw centraal magazijn op Kamp Soesterberg is 
volgens de KL nodig om betere prestaties in de toekomst 
te kunnen leveren, zeker met het oog op versnelde inzet 
voor missies. Daarnaast moet er een Technology Center Land (TCL) komen, waar Defensie het bedrijfsleven 
en industrie wil uitnodigen om samen te werken aan situational awareness, situational understanding, virtual 
& augmented reality en onderwijsprojecten. LCS en TCL staan nog in de kinderschoenen, maar er zijn al wel 
flinke budgetten voor vrijgemaakt. Een eerste stap voorwaarts dus, richting een future proof C-LAS.  

IGK: focus op behoud 
defensiepersoneel
De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) Frank van Sprang heeft 
onlangs zijn jaarrapport 2020 aan minister van Defensie Bijleveld aan-
geboden. Luitenant-generaal Van Sprang maakt zich als IGK hard voor 
goede leef- en werkomstandigheden binnen de Nederlandse krijgsmacht. 
Hij uit in het rapport zijn zorgen over het hoge aantal openstaande vaca-
tures. Hij adviseert daarom dat Defensie ‘de focus nog meer gericht moet 
houden op behoud van personeel. Behoud van goed opgeleide, ervaren, 
gemotiveerde en betrokken medewerkers is vele malen efficiënter dan 

de werving van nieuw, nog op te leiden personeel’. In het kader van het personeels-
tekort adviseert hij onder meer ook dat ‘in overleg met de betrokken militairen de 
maximale looptijd in rang voor manschappen en korporaals opgerekt kan worden.’ 
Defensie wil in de toekomst naar een flinke uitbreiding van het aantal reservisten. Om 
dat te kunnen realiseren zegt Van Sprang in het rapport dat er ‘meer passende con-
tracten, verbetering van materiaal en persoonlijke uitrusting, en een overzichtelijkere 
financiële compensatie’ moeten komen. Daarnaast adviseert de IGK dat defensieper-
soneel betere opleidingsmogelijkheden krijgt en dat Defensie moet overwegen of er 
geen extra steun bij kinderopvang aangeboden kan worden. 

Benieuwd naar alle adviezen? Download de overzich-
telijke samenvatting op: https://www.defensie.nl/
downloads/jaarverslagen/2021/03/15/samenvatting-
jaarrrapportage-igk-2020
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FILMRUBRIEK

 The Mauritanian   Cruella  

Oké, dus je bent een jong doofstom meisje just doin’ her business, 
als de Heilige Maagd Maria opeens voor je verschijnt. Spontaan kun 
je horen, praten, mensen genezen én heb je duizenden bewonde-
raars. Amen, halleluja! Een feelgood docu voor Vaticaanfans? Nope! 
Lekkere reli-horror. We volgen Jeffrey Dean Morgan (The Walking 
Dead, Grey’s Anatomy) als sukkelige journalist die de ware aard van 
de Mariaverschijning ontdekt: het kwaad, de duivel, evil in its purest 
form. Dus zet je nekharen maar schrap voor een potje duisternis 
en ultieme schrikmomenten. 

   The Unholy 
De beelden van de onthoofding van journalist James Foley door IS 
schokten de wereld in 2014. De ervaringen van medegevangene 
Daniel Rye, een Deense fotograaf, zijn nu verfilmd door de prijswin-
nende regisseur Niels Arden Oplev. Hem kennen we van Flatliners 
en Millennium (The Girl with the Dragon Tattoo). ‘Denemarken 
onderhandelt niet met terroristen’, krijgt de wanhopige zus van 
Daniel ijskoud te horen als ze de regering smeekt om het losgeld 
te betalen. Nee, ze moet het zelf inzamelen. Een bloedstollende 
race tegen de klok en allemaal echt gebeurd. 

‘Hm, strak uniform’, dacht Benedict Cumberbatch tevreden voor de 
spiegel toen hij kolonel MacKenzie speelde in ‘1917’. Dus kom maar 
op met dat pak van militair aanklager Couch in The Mauritanian. Deze 
Couch ergert zich dood aan die wijsneus van een advocaat Nancy 
Hollander (Jodie Foster). Want haar cliënt zit toch niet voor niets al 
jaren sinds 9/11 in de Guantánamo Bay-gevangenis? Maar Couch 
moet zich toch achter zijn oor krabben als er tijdens de rechtszaak 
allerlei doofpotaffaires aan het licht komen. Pakkende film, waar-
gebeurd; zeker niet voor watjes qua martelscènes. En RESPECT 
voor acteur Tahar Rahim die zich écht liet waterboarden, ketenen 
en opsluiten in een kleine koude cel om te voelen hoe dat is. Brrr…

Is het Harley Quinn? Is het Effie Trinket? Nee, het is tijd voor een 
next level paradijsvogel met big hair. Cruella de Vil. Je kent haar 
gemene kop vast nog wel uit het kinderboek 101 Dalmatiërs. Het 
is helemaal hip om films te maken over hoe legendes wraakzuch-
tig en gestoord zijn geworden. Dus net als in The Joker zie je de 
metamorfose in deze live action film. Cruella krijgt het aan de stok 
met de gluiperige modelegende Barones von Hellman. Die strijd 
verandert haar van een Londense straatmeid met ambities in de 
mode-industrie tot een intens gemene genius. In de hoofdrollen 
twee powerhouses van actrices en Oscarwinnaressen: Emma 
Stone en Emma Thompson. Zien!

https://www.youtube.com/watch?v=7tmxxzZXLEM
https://www.youtube.com/watch?v=NmQiJPLYzPI
https://www.youtube.com/watch?v=iWsyRou9000
https://www.youtube.com/watch?v=gmRKv7n2If8
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Ontslagen?
Dacht het niet.
Een onderofficier werd ontheven uit de initiële opleiding. 
Dat betekende ook gelijk zijn ontslag. Defensie vond dat 
zijn houding en gedrag ver onder de maat waren. In de 
bezwaarprocedure heeft de BBTV erkend dat de com-
municatie van de onderofficier voor verbetering vatbaar 
is, maar dat wil echter niet zeggen dat de ontheffing en 
het ontslag juridisch juist zijn. Iemand moet namelijk 
wel (tijdig) worden aangesproken op zijn gedrag en de 
mogelijkheid krijgen om zich te verbeteren en (indien 
nodig) begeleiding krijgen. Uit het dossier bleek dat dit 
beslist niet het geval was. Defensie erkende dat tijdens 
de bezwaarprocedure. Het besluit is daarom ingetrokken 
en er is alsnog een gedegen verbetertraject opgestart. De 
onderofficier staat dus niet op straat en krijgt alsnog een 
kans om zich te bewijzen. Gelijke kansen voor iedereen: 
daar doen we het voor. De BBTV laat niemand achter. 
 

“Gelijke kansen voor iedereen: 
daar doen we het voor.” 

“En nu geen 
gedonder meer: 
rammen met 
je kadaver!”

  LID WORDEN VAN DE BBTV?LID WORDEN VAN DE BBTV?


