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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. Bij 
verlaten van de dienst stopt het lidmaatschap automatisch.
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

Het zomerverlof staat voor de 
deur. BBTV-jurist Natalie geeft 
vakantietips. 

KPLODVB Bas Hoekstra van KM Esports 
recenseert in de rubriek Game Base de 
nieuwste games & events. 

Defensie heeft een keur aan gedragsregels 
opgesteld. Ken jij ze? Wat mag er nou wel en 
wat niet? 
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Eeuwige jachtvelden

In 1939 viel de Sovjet-Unie buurlandje 
Finland binnen. Daarmee ving de 
Fins-Russische Winteroorlog aan, die een 
jaar zou duren. Een oneerlijke strijd zou 
je zeggen, maar de Finnen boden door 
middel van verschillende guerrilla-tac-
tieken knap weerstand. Eén Finse militair 
haalde er zelfs de geschiedenisboeken 
mee: sniper Simo Häyhä legde tijdens 
de Winteroorlog 542 Russen om met zijn 
scherpschuttersgeweer. Met dat aantal 
is hij tot op de dag van vandaag record-
houder. Häyhä (1905-2002) ging met 
zijn witte camouflage als een spook op 
in het sneeuwlandschap en was met zijn 
dodelijke precisieschot de schrik van het 
Sovjetleger. Gemiddeld pakte hij er 5 op 
een dag, en op ‘piekdagen’ stuurde hij 25 
Russen per dag met een adequaat head 
shot richting de eeuwige jachtvelden. 
Snipers zijn een aparte bloedgroep, kun-
nen we gerust stellen. Wat moet je ervoor 
in huis hebben? Zijn ze te benijden of juist 
niet? In deze XRcise vertelt Sander Aarts, 
oud-sniper in onder meer Afghanistan, 
welke (levens)lessen hij opdeed in zijn 
sniperloopbaan (vanaf p. 14). 
Veel leesplezier, en alvast een mooie 
zomer gewenst,

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:
• € 5.000 bij overlijden als gevolg van 
een ongeval;
• € 10.000 in geval van algehele blij-
vende invaliditeit door een ongeval. Bij 
gedeeltelijke blijvende invaliditeit door 
een ongeval een evenredig percentage 
van € 10.000.
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
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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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KORT

Uitslag referendum 
cao-resultaat 2021-2023
Als je dit blad in handen hebt, is de uitslag van het cao- 
referendum bekend. Dat was nog niet het geval toen 
deze XRcise naar de drukker ging. Wat we voor het ter 
perse gaan in ieder geval wel wisten: BBTV- en VBM-
leden hebben massaal gestemd, waarvoor hartelijk 
bedankt! 
Op 7 juli, of kort erna, is na de speciaal ingelaste verga-
dering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) de uitslag 
van de stemmingen van de verschillende bonden bekend-
gemaakt. De uitslag heb je via 
www.bbtv.nl of www.vbm.info of via een van onze social media-kanalen
kunnen vernemen.

Is het akkoord aangenomen? Dan wil je wellicht nog eens kijken wat het nou pre-
cies voor jou betekent. Op onze sites vind je een aantal uitgewerkte ‘maatmensen’, 
waarmee de effecten voor de verschillende groepen helder in beeld worden gebracht 
(kijk bij het artikel: ‘Wat betekent het akkoord voor jou’). 
Defensie heeft daarnaast een lijst met veelgestelde vragen (FAQ’s) en bijbeho-
rende antwoorden over het Arbeidsvoorwaardenresultaat opgesteld. Deze lijst is te 
raadplegen via intranet. Omdat niet iedereen altijd toegang heeft tot het defensie-in-
tranet, is er ook een pdf beschikbaar op onze websites. (Nb: aan de inhoud van de 
lijst kunnen geen rechten worden ontleend.)

Rectificatie
In de vorige XRcise stond dat 
de Kazernedekking in het BBTV-
lidmaatschap zit. Dat klopt niet. 
Deze verzekering is weliswaar 
voor de BBTV ontwikkeld, maar 
moet je individueel afsluiten als 
je daar belangstelling voor hebt. 
Kijk voor meer info op BBTV.nl 
(bij ledenvoordelen > Aon) of 
scan de QR-code hiernaast.

Erecouloir 
Prinsjesdag 2022
Het Veteranen Platform organiseert ook dit jaar de erecouloir 
tijdens Prinsjesdag in Den Haag op dinsdag 20 september 
2022. Ben jij veteraan (actief dienend of postactief) en doe 
je graag mee? Kijk op onze website (BBTV.nl) voor de voor-
waarden, specs en het aanmeldformulier. 

Betaaldata 
salaris 
Defensie:
n  vrijdag 22 juli 2022
n  woensdag 24 augustus 2022
n  vrijdag 23 september 2022

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



INTERVIEW MARCO KROON

Op een zonnige middag in mei 
rij ik Schijndel binnen, Marco 
Kroons thuishaven. In het 
Brabantse dorp, onder de rook 
van Den Bosch en omringd door 
natuurlandschap De Meierij, 
word ik hartelijk ontvangen in 
zijn huiskamer. De koffie staat 
klaar en zijn vaste fotografe 
Cynthia is aanwezig. Voor het 
interview begint, vertelt Kroon 
over de reünie van het Korps 
Commandotroepen waar hij 
de dag ervoor was. De 80e 
Korpsverjaardag werd groots 
gevierd op het terrein van de 
voormalige profvoetbalclub RBC. 
Een zee van groene baretten 
vulde het Roosendaalse voet-
balstadion. Veel tijd om met zijn 
oude dienstmakkers bij te praten 
had Kroon niet, want hij stond 
er met een boekenstand om 
Nassau Two Zero te promoten. 
Nassau Two Zero is de dikkere 
broer van Kroons boek uit 2013: 
Danger Close. Waarom wilde hij 

dit verhaal nogmaals en uitge-
breider vertellen? Marco: ‘’Toen 
ik aan Danger Close werkte liep 
de Nederlandse Afghanistan-
missie nog volop. Daardoor kon 
ik een hoop details niet prijsge-
ven, zeker omdat er nog actief 
dienende operators in het gebied 
waren. Op het moment dat het 
boek bijna uitkwam, stond ik 
zelf op het punt om met het KCT 
naar Mali te gaan. Verschillende 
commandanten waren op z’n 
zachts gezegd not amused dat 
mijn verhaal naar buiten zou 
komen. Danger Close werd een 

soort compromis en dus eigen-
lijk nooit helemaal míjn verhaal. 
Met Nassau Two Zero heb ik dat 
rechtgezet, inclusief alle acties 
(tot in detail), de frustraties, 
emoties, pijn en euforie. Volledig 
open kaart dus en zonder mezelf 
te sparen.’’ 

Lead from the front
In 2006 voert het 2e peloton van 
de Special Forces Task Group 
Viper (met callsign Nassau Two 
Zero) gedurende 5 maanden 
een groot aantal patrouilles en 
vele meerdaagse missies uit in 

‘Een schop onder je hol 
én een schouder om op 
te huilen’
Of hij nou wil of niet: Marco Kroon is ’s lands bekendste militair. Onlangs 
verscheen van zijn hand Nassau Two Zero: de verslaglegging van de 
acties van zijn Viper-peloton in Afghanistan, waarvoor hij later de 
militaire Willems-Orde kreeg opgespeld. Kroon was onbetwist een 
inspirerend en heldhaftig pelotonscommandant, maar niet de ideale 
schoonzoon die Defensie zo graag in hBinnenkortem had gezien. ‘’Ik 
was de hele dag dronken, zodat ik het monster niet in de ogen hoefde 
te kijken.’’

SFTG Viper 
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de provincie Uruzgan. Die mis-
sies monden vaak (en langdurig) 
uit tot gevechtscontact met de 
Taliban. Het Viper-peloton werkt 
in die tijd intensief samen met 
hun buddy’s uit Down Under; 
het beruchte regiment van de 
Australische Special Air Service. 
De Amerikaanse Airforce neemt 
de luchtsteun voor z’n rekening. 
Commandant van het peloton is 
Marco Kroon. Hij leidt zijn team 
geregeld door het oog van de 
naald. Wat is zijn visie op goed 
militair leiderschap? Kroon: 
‘’Een goede leider kan z’n lei-
derschapsstijl aanpassen. Als 
het nodig is, moet je kunnen 
schakelen. Soms moet je ande-
ren vooruit schuiven als zij een 
meerwaarde hebben in de punt 
van de ploeg. En soms moet je 
zelf voorop lopen – lead from the 
front – als je bijvoorbeeld tijdens 
het gevecht een motiverende, 
sturende rol op je moet nemen. 
Is dat altijd slim? Dat weet ik niet. 
Als je als leider wordt omgelegd 
tijdens een vuurgevecht is de 
groep even stuurloos, maar in 
het heetst van de strijd kan een 
gedreven leider echt het verschil 
maken. Daarnaast moet je als 
leider iemand een schop onder 
z’n hol kunnen geven, maar ook 
een schouder om op uit te hui-
len kunnen bieden. Ik heb zelf 
het voordeel dat ik als marinier 
3 begonnen ben. Daar hoorde 
ook met een tandenborstel de 
toiletpot poetsen bij. Ik heb dus 
eerst leren dienen, en de taal van 
de manschappen leren spreken. 
Van daaruit ben ik langzaam in 
de rangen gaan klimmen.’’

Killbox 
‘[…] de hele vallei lijkt in te stor-
ten en vanuit alle kanten regent 
het vuur en lood. Nog nooit eerder 

heb ik zo’n intensief automatisch 
vuur gehoord. Strijders zitten wer-
kelijk overal en vuren vanuit alle 
hoogtes, hoeken, kieren en gaten. 
AK’s, Dragunovs, RPG’s, grana-
ten, mortieren en raketten. Alles 
komt tegelijk vanuit de bergen, 
iedereen schiet en de hele boel 
komt op ons neer. […] ‘Ambush! 
We zitten middenin een fuik. Nu 
eruit, wegwezen hier!’ schreeuw 
ik. Ik spring op en gebaar tijdens 
mijn sprint dat we moeten terug-
vallen. Bukkend en zigzaggend 
sprint ik verder terug naar mijn 
voertuig. De kogels halen me in 
met hun korte gezoef en gefluit: 
zzff, zzff, zzff… Terwijl ik instijg, 
slaat een salvo naast me in op de 
grond en vervolgt zijn weg naar 
boven. Het spoor van lood trekt 

gaten over mijn voertuig.’ Als ik 
Marco vraag naar een moment 
waarop zijn leven in Afghanistan 
aan een zijden draadje hing, 
noemt hij gelijk de hinderlaag 
in de Chora-vallei, zoals hierbo-
ven ook in zijn boek beschreven. 
Kroon komt met zijn team in een 
bijna afgesloten killbox (de val-
leipas) terecht, waar ze worden 
bedolven onder vuursalvo’s. Als 
een Australische SAS’er in een 
voertuig verderop wordt neer-
geschoten, besluit Marco niet 
verder terug te trekken, maar 
juist op linie vóórwaarts te gaan 
– met bulderende .50’s récht op 
de vijand af – zodat de Aussies 
even gedekt zijn en hun gewonde 
teamlid kunnen afvoeren. Het 
is, zo zal achteraf blijken, een 



van de verschillende acties in 
de Afghaanse zandbak waarin 
Kroon zijn militaire vakman-
schap toont, en waarbij hij zijn 
eigen veiligheid ondergeschikt 
maakt aan die van anderen. 

Publiek figuur
In 2009 wordt Marco Kroon 
op een afgeladen Binnenhof, 
en onder het oog van de natie, 
door koningin Beatrix tot ridder 
geslagen. Hij wordt een publiek 
figuur. Er volgt een bezoek aan 
de CIA, aan generaal Petraeus, 
er worden lintjes geknipt, de 
beurs wordt geopend. Kroons 
leven ligt onder een vergroot-
glas. En dat op het moment dat 
hij eigenlijk al met één been bui-
ten Defensie staat en net een 
café in de Bossche binnenstad 
had gekocht. Het plan was om 
de krijgsmacht uit te stromen en 
horecabaas te worden. Maar de 
Militaire Willems-Orde bepaalde 
anders en katapulteerde hem tot 
BN’er, soms tegen wil en dank. 
Kroon: ‘’De Willems-Orde heeft 
me een hoop ellende bezorgd, 
maar heeft mij uiteindelijk ook 
bij Defensie gehouden. En dat is 
maar goed ook, want anders had 
ik mezelf doodgezopen. Ik liep in 
die tijd als hoogst gedecoreerde 

militair feesten en recepties af, 
en dronk ’s avonds in mijn eigen 
kroeg verder. Ik was de hele dag 
dronken, zodat ik het monster in 
mezelf niet in de ogen hoefde te 
kijken.’’

In 2017 brengt Marco Kroon naar 
buiten wat dat monster is: tijdens 
een geheime missie in 2007 in 
Afghanistan wordt hij in zijn auto 
aangehouden, opgepakt, gekne-
veld en verkracht. Als Kroon 
later de dader opspoort, leegt hij 
de patroonhouder van zijn glock 
op diens borstkas. In Nederland 
worden Marco’s onthullingen 
over zijn gevangenneming met 
veel scepsis ontvangen. Kroon 
wordt voor leugenaar en fan-
tast uitgemaakt, verschillende 
(oud-)collega’s vallen hem af 
en het OM stelt een onderzoek 
in. Waarom bracht hij 10 jaar 
na dato dit verhaal naar buiten? 
Kroon: ‘’Ik kon het destijds tegen 
niemand vertellen. Als ik het 
naar buiten zou brengen, zou ik 
staatsgeheime informatie prijs-
geven. Informatie die anderen 
in gevaar zou brengen, want ver-
schillende missies liepen nog. 
Daarnaast had ik de jarenlang 
zorgvuldig opgebouwde contac-
ten van het KCT in die regio op 

het spel gezet. En niet te verge-
ten, ik schaamde me kapot over 
wat er met me gebeurd was.’’ 

Scherp randje
Dus dronk hij om het monster 
te verdoven. Ook tijdens de 
ceremoniële plechtigheid waar 
hij de ridderklap ontving had 
hij een halve fles wodka ach-
ter de kiezen, schrijft Kroon in 
Nassau Two Zero. ‘‘Ik ben deze 
aandacht, mate van respect en 
waardering helemaal niet waar-
dig’’, gaat het door zijn hoofd 
op het Binnenhof, terwijl de 
NOS-camera’s live draaien. De 
Willems-Orde-medaille die hem 
zo in de spotlight zette, blijkt in 
de jaren erna ook een venijnig 
scherp randje te hebben. Neemt 
hij Defensie iets kwalijk? Marco: 
‘’De rapportage waarin ik mijn 
gevangenneming in 2007 heb 
vastgelegd, is meer dan een 
jaar achtergehouden nadat ik 
het incident naar buiten bracht. 
Ieder bewijs voor wat me was 
overkomen, ontbrak dus. Ik 
ben weggelachen en geridiculi-
seerd, tot aan het punt dat ik zelf 
dacht: ben ík nu gek geworden? 
Toen de rapportage later alsnog 
opdook, weigerde Defensie te 
rectificeren. Ze hebben me zelfs 

In 2009 werd Marco Kroon 
door koningin Beatrix tot ridder 
geslagen.

Foto links:  Radiocontact maken 
met OPS.
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verweten dat ik door PTSS leu-
gens ben gaan verkopen; alsof 
je met PTSS niet meer in staat 
bent om de waarheid te vertel-
len… Ja, er is een hoop bagger 
over me uitgestort, vooral in 
de media. Dan hoorde ik dat 
mijn ouders in de supermarkt 
gevraagd werd: ‘Wat heeft jullie 
Marco nu weer geflikt?’ Ik kwam 
van ellende soms dagen niet van 
de bank af.’’ 

Kopstoot
Marco Kroon lijkt een ongekend 
sterke magnetische werking op 
de pers te hebben. Iedere flard 
nieuws wordt breed uitgemeten 
in de landelijke én provinciale 
media (vooral de Brabantse pers 
lust er wel pap van). Als je zijn 
naam googelt, krijg je in een split 
second 1,5 miljoen resultaten. 
Of het nu gaat om de vermeende 
drugs- en wapenhandel in café 
Vinny’s, zijn scheiding en huwe-
lijk, de carnavalsincidenten, 
de gang naar de rechtbank – 
zelfs het door Marco geredde 
buurjongetje dat bijna in een 
pannenkoek stikte – alles wordt 
gretig aan de nieuwsconsument 
opgedist.  
Recentelijk kwam Kroon in het 
nieuws omdat de Hoge Raad 
besloot dat zijn veroordeling 
voor wildplassen en het geven 
van een kopstoot aan een agent 
tijdens carnaval in 2019 gehand-
haafd blijft. Daarmee is ook zijn 
veroordeling tot een taakstraf 
van 80 uur definitief. Wat doet 
die uitspraak met hem? Marco: 
‘’Ik heb geprobeerd mijn recht 
te halen en alles gedaan om de 
waarheid boven tafel te krijgen. 
Dat is me niet gelukt. De taak-
straf blijft dus staan, maar ik 
overweeg om te gaan zitten. Ik 

vind oprecht dat 
als de rechter je 
veroordeelt voor 
het geven van een 
kopstoot aan een 
politieagent, dat 
je dan gevange-
nisstraf verdient. 
Als iemand anders 
hiervoor veroor-
deeld zou worden, 
zou ik ook vinden 
dat hij moest gaan 
zitten, dus dan geldt dat ook voor 
mij. Zo simpel is dat.’’ 

Zonder concessies
Tijdens ons gesprek zie ik welke 
screensaver Kroon op zijn tele-
foon heeft: de Nederlandse 
leeuw met het onderschrift ‘Je 
maintiendrai’ (‘ik zal handhaven’, 
het logo dat op de schouder van 
de Nederlandse DT-jas is gebor-
duurd). Hij gebruikt het leeuwtje 
ook als Whatsapp-profielfoto en 
heeft het op zijn bankpas laten 
printen. Het herinnert hem eraan 
dat hij als militair dienstbaar is. 
Kroon speelt geen militair, hij ís 
het, in iedere vezel. En hij kan het 
alleen maar met volledige toe-
wijding zijn, zonder concessies. 
Het kostte hem twee huwelijken 
en van zijn oudste zoon was hij 
alleen op 13 van de 27 verjaarda-
gen aanwezig. Die vastberaden 
toewijding zorgde ervoor dat hij 
kon excelleren als militair, zoveel 
is zeker: Kroon werd door zowel 
zijn ondergeschikten als door 
zijn leidinggevenden voor de 
Willems-Orde voorgedragen. 
In de jaren die na de ridderslag 
volgden, zag Defensie wellicht 
niet de ideale schoonzoon die 
ze gehoopt had te zien. Gevallen 
held of niet – wat hem ieder 
geval niet meer afgenomen kan 

worden, is wat hij gepresteerd 
heeft als pelotonscommandant 
in Uruzgan. Door zijn inventieve 
leiderschap tijdens diverse 
gevechtsacties kon het peloton 
het voordeel naar zijn hand zet-
ten. Wat ook overeind zal blijven, 
zijn Kroons beschrijvingen van 
het Nederlandse militaire optre-
den in Afghanistan; oftewel zijn 
boeken. De Afghanistan-missie 
is inmiddels een historische 
missie, maar door egodocu-
menten als die van Kroon is de 
inzet van de (speerpunt van de) 
Nederlandse krijgsmacht in 
Afghanistan tot in detail en in 
geuren en kleuren voor het nage-
slacht vastgelegd. 
DL

Marco Kroons boek Nassau Two 
Zero is nu te koop in de (online) 
boekhandel voor € 22,95



“Jouw collega heeft 
gelijk; je kunt deze 
dagen inderdaad 

terugkrijgen”

VRAAG 
Hoi Natalie, mijn naam is Mike en ik werk bij de KLu. 
Ik ben afgelopen maand samen met mijn vriendin 
op vakantie naar Ibiza geweest. Na een paar dagen 
ben ik daar flink ziek geworden. In het ziekenhuis 
bleek dat ik een voedselvergiftiging had opgelopen. 
Ik heb uiteindelijk een week in het ziekenhuis moe-
ten liggen en toen ik eruit kwam, had ik nog maar 
een paar vakantiedagen op Ibiza over. Inmiddels 
ben ik alweer even aan het werk, maar nou tipte 
een collega me dat ik de verlofdagen - waarop ik 
ziek was - terug kan krijgen. Is dat zo en zo ja, hoe 
kan ik dat regelen?

ANTWOORD
Jouw collega heeft gelijk; je kunt deze dagen inder-
daad terugkrijgen. Achterliggende gedachte daarbij 
is dat je vanwege de voedselvergiftiging ook niet 
in staat zou zijn geweest om te werken. Ik raad je 
wel aan om degene die destijds jouw verlof heeft 
goedgekeurd, zo spoedig mogelijk op de hoogte te 
brengen van hetgeen jou is overkomen en hem/haar 
te vragen om de verlofdagen waarop je in het zie-
kenhuis hebt gelegen, terug te boeken.

Vraag het 
Natalie
Natalie van Os is één van de juristen 
van de BBTV. In deze rubriek beant-
woordt zij veelgestelde vragen en 
deze keer gaat het over verlof.  

Heb jij ook een
vraag voor Natalie?

bbtv@mijnvbm.nl

070 315 51 11
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Als je op vakantie gaat en samen een auto huurt, zorg er dan voor dat de namen van alle bestuurders 
in het huurcontract staan. Dit is in de meeste gevallen wel (iets) duurder omdat je dan per bestuurder 
per dag een bepaald bedrag moet bijbetalen. Maar bij een onverhoopte aanrijding voorkomt het een 
hoop ellende. Sta je als bestuurder namelijk niet in het huurcontract en raak je onverhoopt betrokken 
bij een aanrijding, dan sta je niet geregistreerd als rechtmatige bestuurder van de auto. Gevolg is dat 
de eventuele schade dan op jou verhaald kan worden.

VAKANTIETIPS:VAKANTIETIPS:

1)

2)

3)

4)

5)
Tot slot en eigenlijk het allerbelangrijkste: zorg ervoor dat jouw paspoort dan wel jouw identiteitskaart 
nog geldig is. Check dan nog even voor het betreffende land waar je naartoe gaat wat de specifieke 
eisen zijn ten aanzien van de minimale geldigheid van jouw paspoort dan wel identiteitskaart. Dat 
voorkomt een hoop problemen. Verder kun je je in de meeste Europese landen identificeren met de 
identiteitskaart. Maar check ook dit even ruim voordat je weggaat, zodat je, mocht je toch een paspoort 
nodig hebben, dit ruim van tevoren kunt aanvragen. 

Stel dat je onverhoopt in een ziekenhuis of bij een dokter terechtkomt; 
vraag dan altijd om de medische bescheiden, zodat je deze hebt als je 
in Nederland bijvoorbeeld een vervolgbehandeling moet krijgen en ook 
eventueel voor jouw verzekering.

Zorg dat je een goede reisverzekering hebt als je op vakantie gaat. Van belang daarbij is dat de 
reisverzekering geldig is in het vakantieland waar je heen gaat en of deze voldoende dekking 
biedt voor bijvoorbeeld eventuele zorgkosten. Twijfel je hierover? Neem dan voordat je op vakan-
tie gaat contact op met jouw reisverzekering en overweeg om bijvoorbeeld een aanvullende 
reisverzekering af te sluiten als dat nodig blijkt. 

Zorg dat je alle handige telefoonnummers (bijvoorbeeld van jouw bank, van 
jouw verzekering en van jouw creditcard) ergens hebt staan, bijvoorbeeld 
in jouw mobiel of ergens in een notitieboekje dat je bij je hebt. Mocht je 
onverhoopt een betaalpas of creditcard verliezen of mocht deze gestolen 
worden, dan kun je deze gemakkelijk en snel laten blokkeren. Mocht dit 
laatste jou overkomen, doe dan, nadat je de pas hebt laten blokkeren, 
gelijk aangifte bij de plaatselijke politie. Vergeet niet om een schriftelijke 
verklaring van de aangifte te vragen, zodat je in Nederland bij je bank alles 
kunt regelen en eventuele schade die je hebt geleden (bijvoorbeeld trans-
acties die door een ander zijn gedaan) vergoed kunt krijgen. Controleer bij 
thuiskomst ook goed de bankafschrijvingen. Mochten daarop verdachte 
transacties te zien zijn, dan kun je bij jouw bank verzoeken om vergoeding 
van de door jou geleden schade. 



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 (€ 9,98 t/m 22 jaar, daarna 
€10,69). 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  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 auto & motorreview

VRRROEMMM

Range RoveR 2022
Leading by example, zegt Land Rover zelf over zijn nieuwste 
generatie luxe-SUV: de Range Rover 2022. Ongelijk kun je 
ze moeilijk geven, want de Britse automakers produceren al 
sinds 1970 een van de meest gewilde en luxueuze terrein-
wagens ter wereld. Die eerste Range Rover veroorzaakte 
een schokgolf in de autobusiness: voor het eerst smolten 
high-end stijl en 4x4 terreinpower samen. Dat succesvolle 
recept is anno 2022 nog altijd ongewijzigd; het in- en exte-
rieur van de 5th gen Rover is simpelweg retestrak. Niets 
steekt uit en alles in geïntegreerd (tot aan de deurgre-

pen toe). Binnenin ademt de SUV comfort en ruimte. De stoelen voelen als echte 
Chesterfields en hebben zelfs een 'hot stone'-massagefunctie. Ondanks het duidelijke 
wegprofiel van de banden is de Range off the road nog altijd indrukwekkend. Pak 
wel even de handleiding erbij voordat je het zijterrein in knalt, want de hoeveelheid 
rijhulpmiddelen is overdadig. 

Vermogen: tussen 249 en 530 pk (meerdere uitvoeringen)
Acceleratie: in 4,6 sec. van 0 - 100 km/u
Lengte: 5,052 meter lang
Prijs: vanaf 123.800 euro

volkswagen ID. Buzz
Hét VW-icoon is terug van weggeweest. Je zal ‘m ongetwijfeld herkennen: de type-
rende Volkswagenbus waarmee surfers en hippies in de jaren ’60 en ’70 het avontuur 
opzochten. Die klassieker is nu terug, en wel als hypermoderne, elektrische bus. Zo 
heeft de ID. Buzz intelligente LED ‘ogen’ (koplampen) die met de bocht meedraaien 
en richting aangeven. Of wat te denken van het autonome inhaalsysteem: als je de 
richtingwijzer aanzet, haalt de bus automatisch je voorganger in. Een andere fancy 
tool is het parkeergeheugen; als je vaak in dezelfde straat parkeert, gaat-ie dat her-
kennen en dan gaat de bus automatisch voor je inparkeren. Naast een ruime vijfzitter 
komt er ook een cargo-uitvoering, met 3,9 kubieke meter 
aan laadruimte om helemaal vol te stouwen (zoals je surf-
board bijvoorbeeld). Volkswagen heeft de liefhebbers zo’n 
20 jaar geplaagd met een eventuele revival van het busje, 
maar nu staat hij dan toch echt in de showrooms. 

Motor: volledig elektrisch
Accupakket: 77 kWh
Actieradius: 415 km
Prijs: vanaf 68.750 euro 



GASTCOLUMN

Door Sander Aarts 

Ik lag al uren te staren naar 
een stuk heide, maar de regen 
belemmerde mijn zicht. Nog 
acht objecten te gaan. Een sni-
per is niet alleen opgeleid om 
een doelwit van lange afstand 
uit te schakelen. Hij wordt ook 
ingezet om in vijandelijk gebied 
informatie te verzamelen. Het 
klinkt eenvoudig: je hoeft alleen 
maar goed te kijken. Dat blijkt in 
de realiteit toch wat lastiger. 
Vaak lig je als sniper laag bij de 
grond waardoor je zicht beperkt 
is. Je kunt niet te dichtbij komen 
anders word je zelf gezien. 
Afstand, vegetatie, regen, sche-
mering, mist of de zon kunnen 
je zicht vertroebelen of belem-
meren. Want heeft die man op 
2000 meter afstand nu een 
handgranaat in zijn hand of is 
het wat anders? Is die beweging 
in de bosrand een vijandelijke 

observatiepost of een wild 
dier? Om dit aan te leren zijn de 
observatieoefeningen een vast 
onderdeel in de sniper opleiding. 
De sniper moet binnen een 
bepaalde tijd verschillende 
objecten in het terrein identifi-
ceren. Bijvoorbeeld de kijker van 
een specifiek wapen, een kom-
pas of een veldfles. De objecten 
zijn zo in het terrein geplaatst 
dat ze niet direct zichtbaar zijn. 
Je scant de omgeving af en als 
je iets denkt te zien, identificeer 
je het met een kijker. Achteraf 
gezien waren de observatie- 
oefeningen niet alleen waarde-
vol tijdens mijn inzet als sniper 
in Afghanistan, maar vooral voor 
mijn latere ontwikkeling in het 
leven.

Want oordeelloos observeren 
is een levenskunst. Ik deel een 
aantal (oordeelloze) observaties 
met je. 

Kom terug
De observatieoefeningen waren 
altijd onder tijdsdruk. Ik moest 
een minimaal aantal objecten 
identificeren, anders faalde ik. 
Te veel observatieoefeningen 
falen, betekende einde oplei-
ding. Dan is het heel verleidelijk 
(en menselijk) om iedere keer 
met je gedachten af te dwalen 
naar de resterende tijd die je 
nog hebt. Of het aantal objec-
ten dat je nog moet vinden. Je 
raakt gefrustreerd omdat je nog 
maar drie objecten hebt gevon-
den. Vorige oefening had je ook 
onvoldoende objecten geïdenti-
ficeerd. Je bent afgeleid door de 
toekomst of het verleden. Kom 
terug. Je kunt namelijk niet voor-
komen dat je wordt afgeleid.

De kunst is om je bewust te wor-
den van de afleiding en terug te 
komen. Zonder oordeel over jezelf 
of de situatie. Daar zit de winst.

Levenslessen
     van een sniper
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Vul het niet in
We hebben de neiging om iets 
wat we niet duidelijk zien, ken-
nen of begrijpen, zelf maar in 
te vullen. Als sniper is dat cata-
strofaal. Je denkt dat iemand 
een wapen heeft en je opent 
het vuur. Het blijkt een stuk 
gereedschap te zijn. Het is niet 
helemaal duidelijk, maar een 
groepje mannen gedraagt zich 
verdacht. Je projecteert eer-
dere ervaringen op de situatie 
en besluit een mortieraanvraag 
uit te voeren. Veiligheid en 
zekerheid voor alles. Want de 
vorige keer dat een groep zich 
zo gedroeg, bleek het de vijand 
te zijn. Via de radio doe je een 
oproep voor de mortieren. Dan 
krijg je te horen dat het geen 
vijand is maar een bevriende 
eenheid van een ander land. De 
veiligheid en zekerheid die we zo 
hard zoeken, is vaak een illusie. 
We projecteren onze eigen ang-
sten op de situatie. We proberen 
het krampachtig te (be)grijpen. 
Maar waar zijn we nu écht zeker 
over? Accepteer dat je sommige 
dingen niet zeker weet en vul je 
onwetendheid niet in met angst. 
Dat voorkomt een hoop proble-
men en geeft je vrijheid.

Pas je positie aan
Je gaat als sniper ergens lig-
gen. Goed verstopt en redelijk 
comfortabel. Je begint te obser-
veren. Je weet dat er aantal 
objecten in het terrein ligt, maar 
hoe je ook kijkt; je ziet ze niet. 
Dan kun je blijven liggen, omdat 
je veilig en comfortabel ligt, 
maar dan haal je de missie niet. 
Ondanks de innerlijke weerstand 
besluit je een andere positie te 
zoeken. Even verderop zie je een 
locatie. Het voelt kwetsbaar om 
uit je dekking te komen en de 
nieuwe locatie ziet er een stuk 
minder comfortabel uit. In het 
belang van de missie doe je het 
toch. Kop omlaag en je begint te 
kruipen. Op de nieuwe locatie 
bekijk je het terrein vanuit een 
andere hoek. Je kijkt voorbij de 
bomen die je zicht belemmer-
den. Moeiteloos en duidelijker 
dan ooit zie je alle objecten.

Je hoefde alleen in beweging te 
komen en vanuit een ander per-
spectief waar te nemen.

Heb geduld
Het regent en je rilt van de kou. 
Je ligt in de prikkelbosjes. De 
vijand loopt overal. Je kunt sim-
pelweg niet verplaatsen maar 
door de regen zie je niets. Je 
opdracht om de objecten in het 
terrein te identificeren, is nu niet 
uit te voeren. Gelukkig heb je 
tijdens de planning je huiswerk 
gedaan. Je weet dat het over 
een paar uur stopt met regenen. 
Je behoudt de rust en contro-
leert dat waar je controle over 
hebt. Jezelf. Je blijft je bewust 
van de omgeving en zorgt dat je 
zelf inzetbaar blijft. Ook tijdens 
sniper-operaties zijn er situa-
ties die je soms gewoon moet 
uitzitten. Voor jezelf blijven zor-

gen is dan van levensbelang. Je 
ademhaling controleren. Goed 
blijven eten en drinken. Rusten 
als het kan. In contact blijven 
met je buddy. Het geduld wordt 
beloond. Zoals altijd.

Het wolkendek breekt open. Een 
zonnestraal schijnt als een lange 
aanwijsstok direct op de objec-
ten. Mission complete.

Sander Aarts diende 16 jaar bij 
verschillende eenheden van het 
Korps Mariniers, onder meer 
als sniper. Tegenwoordig is hij 
ondernemer, spreker en auteur 
van de boeken Niet te breken en 
Missie Mindset. 

Oproep
Als geen ander ken ik de 
effecten van langdurige 
belasting van het militaire 
leven. Daarom ben ik samen 
met Victus een nieuw label 
gestart: Victus Defence. 
Onze missie: militairen 
helpen hun cognitieve en 
fysieke prestaties te verbe-
teren en de gevolgen van 
langdurige belasting en over-
belasting te verlichten of te 
voorkomen. Samen met de 
Universiteit van Wageningen 
gaan we onderzoeken hoe 
voeding en suppletie de 
genoemde negatieve effec-
ten van langdurig belasten 
kunnen helpen voorkomen. 
Ben jij (oud-)militair en wil 
je ons ondersteunen met 
het onderzoek? Doe mee en 
schrijf je in voor de nieuws-
brief op: 
https://victus.team/ 

Alvast bedankt, 
Sander 

https://victus.team/


FFA
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The Iron 
Giant
In het Oostenrijkse 
Eisenerz vond onlangs de 
‘Erzberg-rodeo’ plaats: de 
zwaarste Hard Enduro-
eendagswedstrijd ter 
wereld. 500 deelnemers 
moeten binnen 4 uur een 
parcours afleggen van 
35 kilometer, dwars door 
en over een van Europa’s 
grootste ijzerertsgroeves 
(the Iron Giant). Steile 
hellingen, rotspartijen, 
beboste heuvels en 
onvoorspelbare weers-
omstandigheden maken 
deel uit van de tocht. 
Slechts een handvol 
racers haalt de finish; 
de meesten putten 
zich alleen maar uit en 
bijten zich stuk op de 
tocht naar boven. Editie 
2022 werd gewonnen 
door de Duitser Manuel 
Lettenbichler (24), de 
eerste van slechts 8 (!) 
finishers dit jaar. 



De nieuwste releases onder de loep

DE REDACTIE TIPT...

PODCAST
Luitenant-kolonel Gijs Tuinman lanceerde onlangs een gloednieuwe 
podcast: Boots on the Ground. In deze wekelijkse podcastserie 
spreekt Tuinman met deskundige gasten over de (nieuwe) uitdagin-
gen waar de krijgsmacht voor staat. Onze vrijheid, door de oorlog 
op het Europese continent, is onder druk komen staan en Defensie 
krijgt er (eindelijk) geld bij. Maar al deze ontwikkelingen roepen ook 
nieuwe vragen op. Wat is de toekomst van het militaire landoptre-
den; oftewel de boots on the ground? Een achterhaald concept of 
juist relevanter dan ooit? Tuinman gaat het gesprek aan met onder 
meer Derk Boswijk, Michael Ruperti en Marnix Felius. Luistertip! 
Beschikbaar (gratis) via je streamingsdienst. 

ALBUM 
Na Daft Punk en Deadmau5 is de wereld een anonieme muzikant 
rijker: BoyWithUke. Wie? Ja precies, dit ukelele spelende new kid 
on the block zal je waarschijnlijk (nog) niet veel zeggen. En wie er 
schuilgaat achter het robotmasker dat hij draagt weten we niet, 
maar zijn onlangs gelanceerde debuutalbum Serotonin Dreams 
is catchy as hell. BoyWithUke maakt aanstekelijke popsongs en is 
hiermee ongekend populair op TikTok en Spotify (lees: honderden 
miljoenen streams). Zijn upbeat melodieën en pakkende teksten 
blijven dagenlang in je hoofd hangen. Van deze newbie gaan we 
ongetwijfeld nog veel horen. Te koop voor € 14,99 of te beluisteren 
via je streamingsdienst. 

YOUTUBE
‘’Op de bazaar van 
Deh Rawod wappert 
nu de Taliban-vlag 
weer ’’, vertelde  
Uruzgan-veteraan
Roy Grinwis in het 
interview dat we 
met hem hadden 
(XRcise 136, juni 
2021). Grinwis zet 
zich in om achtergebleven Afghaanse tolken naar Nederland te krijgen nadat de coalitietroepen in 
grote chaos Afghanistan verlieten. De Taliban hebben het namelijk gemunt op alle Afghanen die met 
het Westen hebben samengewerkt: er wordt letterlijk jacht gemaakt op de achterblijvers, waaronder 
vele tolken. Het lukte Roy om, door middel van een spectaculaire ontsnappingsvlucht, de tolk van 
zijn oude eenheid naar Nederland te krijgen. Dit meeslepende, vaak bloedstollende verhaal legde 
Grinwis vast in het tweedelige Escape from Afghanistan. Te beluisteren op YouTube, via Roys eigen 
website: kilroy-podcast.com/ 

https://www.kilroy-podcast.com/
http://kilroy-podcast.com/
http://kilroy-podcast.com/
http://kilroy-podcast.com/
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FESTIVAL 
Een keer per jaar komt deze unieke ‘stad’ tot leven: op de voormalige RAF-legerbasis en op een deel van 
Airport Weeze wordt sinds 2015 het meerdaagse dancefestival ParookaVille opgebouwd. Het event is 
een artistieke vrijplaats, waar de bezoeker van de ene in de andere verbazing valt. Er is een heus kerkje 
(waarin je voor het festivalweekend kunt trouwen), een city forest (met hangmatten, koffiebars en chillout 
sounds), een dessert valley (een enorm outdoor laboratorium vol kunst), een boulevard (met shops, een 
radiostation en de Parooka-bank), een zwembad, tattoowinkel en een casino. En dan hebben we het 
nog niet eens over de line-up gehad; dit jaar maken in ieder geval Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri, 
Fedde le Grand, Headhunterz, JeBroer, Teknoclash en nog vele, vele anderen hun opwachting. Kamperen 
(basic of deluxe) op het terrein is mogelijk. Het festival vindt dit jaar van 22 t/m 24 juli plaats. Kaarten 
zijn er nog, kijk op: parookaville.com/nl/

BOEK
Tegenwoordig is veelkun-
ner Özcan ‘Eus’ Akyol vooral 
bekend van tv, maar het hart 
van deze Nederlands-Turkse 
Deventenaar ligt op de eerste 
plaats bij het schrijven. Sterker 
nog, zijn passie voor schrijven 
zorgde ervoor dat hij op het 
rechte pad belandde en uit de 
bajes bleef. In de Scheveningse 
gevangenis ontdekte Akyol de 
bibliotheek; een kennisma-
king met boeken en schrijven 
die zijn leven voorgoed ver-
anderde. Het resulteerde in 
zijn debuutroman Eus (2012), 
waarin Özcan openhartig over 
zijn jeugd op straat en zijn cri-
minele loopbaan vertelt. Eus 
was een instant bestseller. 
Binnenkort verschijnt Afslag 
23, Akyols nieuwste roman. 
Ook ditmaal is het verhaal 
semi-autobiografisch en weet 
Akyol te boeien met zijn zwarte 
humor, originaliteit en scherpe 
pen. Ideaal leesvoer voor op 
oefening of uitzending. Vanaf 
het najaar ’22 te koop voor  
€ 20,99.

https://www.parookaville.com/nl/
https://www.parookaville.com/nl/info
https://www.parookaville.com/nl/info
https://www.parookaville.com/nl/info
https://www.parookaville.com/nl/info
https://www.parookaville.com/nl/info
https://www.parookaville.com/nl/info
https://www.parookaville.com/nl/info
https://www.parookaville.com/nl/info
https://www.parookaville.com/nl/info
https://www.parookaville.com/nl/info
https://www.parookaville.com/nl/
https://www.parookaville.com/nl/
https://www.parookaville.com/nl/
https://www.parookaville.com/nl/


INFO

Gedragsregels 
vrije tijd
• Zorg dat je op de hoogte bent 
van de risico’s van het gebruik van 
social media
Het gebruik van social media biedt 
kansen, maar kent ook risico’s. Houd 
rekening met hoe je, als defen-
sie-medewerker, overkomt op social 
media. Alles wat je zegt of doet op 
social media kan in verband worden 
gebracht met je krijgsmachtdeel, 
eenheid, functie of afdeling. Zowel in 
positieve zin, maar ook in negatieve 
zin.
Deel geen vertrouwelijke informa-
tie en plaats niet ongevraagd foto’s 
en filmpjes van collega’s of andere 
werkgerelateerde situaties online. 
Onthoud je van kwetsende of beledi-
gende opmerkingen.
Veel social media, zoals Twitter, 
Instagram en Facebook, kennen 
privacyinstellingen. Zorg dat je deze 

goed instelt en weet wie je berichten 
kunnen lezen. Ook in gesloten groe-
pen (zoals Whatsapp-groepen) moet 
je je ervan bewust zijn welke effecten 
je berichten kunnen hebben. 

• Vermijd in je privéomgeving 
bepaalde gelegenheden of 
personen
Vermijd contact met personen 
waarvan je weet of kunt weten dat 
zij regelmatig de wet overtreden. 
Bijvoorbeeld in de context van een 
bepaalde uitgaansgelegenheid, de 
harde kern van een supportersver-
eniging of een omstreden motorclub, 
zoals Outlaw Motorcycle Gangs 
(OMG’s). Onderhoud geen contact 

met personen die verbonden zijn 
aan een verboden vereniging. Dit kan 
risicovol zijn voor jezelf en zeker voor 
Defensie.

• Zorg dat je niet in een chan-
tabele/kwetsbare positie 
terechtkomt
Houd er in je vrije tijd rekening mee 
dat je bij Defensie werkt. Zo kun-
nen financiële problemen, door 
bijvoorbeeld onverantwoorde uit-
gaven, je chantabel maken. Als 
dit dreigt te gebeuren, bespreek 
dat dan direct met je leidingge-
vende en Bedrijfsmaatschappelijk 
Werk, die je hierbij mogelijk kunnen 
ondersteunen.

Hoe heurt het? 

Regelmatig krijgen wij van onze leden vragen over 
de gedragsregels die binnen Defensie gelden. Wat 
mag er wel en niet op social media? Hoe zit het nou 
met nevenwerkzaamheden? En welke plichten heb 
je eigenlijk als militair? De verwarring is begrijpelijk: 
de gedrags kaders voor het defensiepersoneel zijn 
namelijk in veel verschillende wetten, voorschrif-
ten en reglementen vastgelegd. Om overzicht in 
deze jungle van regels te scheppen, hebben wij de 
belangrijkste punten voor je op een rij gezet.  

Gedragsregels 
Defensie
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Praktijkvoorbeeld:
In een Whatsapp-groep met collega’s 
worden vaak zakelijke mededelingen 
gedaan, ook worden er grapjes, foto’s 
en filmpjes gedeeld. Deze grapjes 
gaan steeds verder en vaak over de 
grens. Je besluit om zelf niet meer 
actief mee te doen, maar je ziet de 
foute berichten dagelijks voorbij 
komen. Wat doe je?

Meer info? Defensie heeft over ‘vrije 
tijd’ de volgende wet- en regelgeving 
vastgelegd: 
- DCO Handleiding Social Media
- Burgers: Art. 125ter, Ambtenarenwet
- Militairen: Art. 12bis, Militaire 
Ambtenarenwet 

Gedragsregels 
nevenwerkzaamheden
• Bespreek je nevenwerk 
Bespreek je nevenwerk met je leiding-
gevende. Als deze werkzaamheden 
mogelijk raken aan de belangen van 
Defensie, meld ze dan. Dit om (de 
schijn van) belangenverstrengeling 
tegen te gaan. Ook zijn er activiteiten 
die het imago van Defensie of je eigen 
functioneren kunnen beïnvloeden. 
In die gevallen worden afspraken 
gemaakt over het nevenwerk of wordt 
het niet toegestaan.

• Voer geen verboden nevenwerk 
uit
Voer geen nevenwerk uit dat niet 
samengaat met je militaire/defen-
sieburger-functie. Zo verbiedt de 
wet een opsporingsambtenaar van de 
Koninklijke Marechaussee om privé 
opsporings- of beveiligingswerk uit te 
voeren. Voor een militair is het niet 
toegestaan om portier of persoonlijk 
beveiliger te worden. Dit vanwege de 
kans om betrokken te raken bij onge-
regeldheden. Ook het leveren van 
producten of diensten aan Defensie 
is niet toegestaan. Bij sommige func-

ties speelt het risico van financiële 
belangenverstrengeling of misbruik 
van koersgevoelige informatie. Die 
medewerkers is het daarom verbo-
den bepaalde financiële belangen of 
aandelen te hebben.

Praktijkvoorbeeld:
Je ziet dat een collega in werktijd 
vaak bezig is met haar nevenwerk-
zaamheden. Ze voert hiervoor 
regelmatig telefoongesprekken. Zij 
vindt dat dit prima kan, want haar 
werk lijdt er toch niet onder. Toch 
ergeren andere collega’s zich hier-
aan. Wat doe je? 

Meer info? Defensie heeft over neven-
werkzaamheden de volgende wet- en 
regelgeving vastgelegd:
- Aanwijzing SG A/984 Uitvoering van 
het integriteitsbeleid (Hoofdstuk 3B)

- Militairen: Art. 126 b t/m f (AMAR) 
- Burgers: Art. 70 b, c, d, e, f (BARD) 
- Regeling nevenwerkzaamheden 
Defensie 

Gedragsregels omgang met 
informatie
• Gebruik informatie alleen voor 
de uitoefening van je functie
Houd je hierbij aan de kaders van 
wet- en regelgeving. Maak geen mis-
bruik van informatie die via Defensie 
voor jou toegankelijk is. Gebruik de 
defensie-informatiesystemen nooit 
voor privédoelen of die van een 
ander.

• Berg vertrouwelijke informatie 
goed op
Houd informatie met een vertrou-
welijk karakter geheim. Berg alle 
dossiers en elektronische gegevens-
dragers met vertrouwelijke informatie 
zorgvuldig op. Zorg er zo goed moge-
lijk voor dat niemand bij de gegevens 
in jouw (defensie-)computer kan 
komen. Stuur geen vertrouwelijke 
informatie naar privé e-mailadressen.

Collega’s app groep
Bolle, Hospik, Rekruut

Rekruut
Hé Bolle! 🐷 Waar blijf je nou. Kun je niet 
meer bij je veters 👟 komen ☺

Hospik
Ik kom je wel helpen. Ik ben goed met 
vet wegsnijden. 
Neem mijn messen wel mee 🍴
Hebben we tenminste iets te eten 
tijdens de schaft 🍴🍔🍟

Bolle
Dit vind ik niet leuk collega’s  😒



• Draag er zorg voor dat nie- 
mand zomaar meekijkt of  
meeluistert met je werkzaam-
heden
Als je telefoneert of overlegt, houd er 
dan rekening mee waar je bent, wie er 
kan meeluisteren en met wat je zegt. 
Als je in het OV op een laptop, iPad of 
een ander apparaat werkt, zorg dan 
dat niemand kan meelezen. Wees je 
bewust van de gevaren – er wordt 
meer ‘meegekeken’ dan je denkt. 

Praktijkvoorbeeld:
Tijdens een uitzending heb je een paar 
mooie foto’s gemaakt van de omge-
ving van de basis. Een collega vraagt 
of hij deze foto mag krijgen voor zijn 
thuisfront. De dag erna kom je erach-
ter dat hij deze via Facebook vrij heeft 
gedeeld. Wat vind je hiervan?

Meer info? Defensie heeft over omgang 
met informatie de volgende wet- en 
regelgeving vastgelegd:
- Beveiligingsautoriteit HDBV: Veilig 
omgaan met gevoelige informatie 

- Aanwijzing SG A/984 Uitvoering van 
het integriteitsbeleid (Hoofdstuk 3A) 

- Militairen: Art. 12a, derde lid, 
Militaire Ambtenarenwet 

- Burgers: Art. 125a, derde lid, 
Ambtenarenwet 

Gedragsregels omgang met 
anderen
• Behandel iedereen gelijkwaardig
Discriminatie is niet toegestaan; dit 
betekent dat je mensen in gelijke 
gevallen niet anders behandelt, ach-
terstelt of uitsluit. Kwets anderen niet 
door onderscheid te maken in sek-
suele geaardheid, geslacht, geloof, 

uiterlijk, denkbeelden of op welke 
grond dan ook. 

• Pesten is niet toegestaan
‘Een geintje hoort erbij!’. Pesten 
en plagen worden vaak door elkaar 
gehaald. Bij pesten gaat het om 
herhaaldelijk negatief gedrag waar-
tegen iemand zich niet (echt) kan 
verdedigen.

• Maak je niet schuldig aan sek-
suele intimidatie en ongevraagde 
seksuele aandacht 

Elke vorm van seksuele intimidatie, 
verzoeken of aandacht is ontoelaat-
baar. Dat kan bijvoorbeeld ook gaan 
om seksueel getinte opmerkingen, 
seksuele toespelingen of porno kijken 
in het bijzijn van collega’s.

• Voorkom agressie en intimidatie
Van agressie en intimidatie is sprake 
wanneer iemand verbaal of fysiek 
wordt lastiggevallen, bedreigd of 
aangevallen. Voorbeelden hiervan 
zijn inwijdingsrituelen, het dreigen 
met ontheffing uit de opleiding of uit-
sluiting van sollicitaties. Agressie en 
intimidatie zijn onacceptabel. Pas ook 
je leiderschapsstijl daarop aan: soms 
is dat directief, bijvoorbeeld bij oefe-
ningen en operationele inzet, maar 
daarbuiten is dat vaak niet nodig.

Praktijkvoorbeeld:
Enkele collega’s hebben sinds een 
paar dagen een nieuwkomer op de 
korrel genomen. Zij laten hem aller-
lei rotklusjes opknappen. De nieuwe 
collega vindt het inmiddels zichtbaar 
niet meer leuk maar zegt er niets van. 
Wat doe je?

Meer info? Defensie heeft over de 
omgang met anderen de volgende 
wet- en regelgeving vastgelegd:
- Art. 2.15 Arbeidsomstandig- 
hedenbesluit 

- Hoofdstuk 1 Algemene wet gelijke 
behandeling 

- Klachtenregeling Defensie 
- Aanwijzing SG A/984 Uitvoering 
van het integriteitsbeleid  
(hoofdstuk 4) 

- CDS Aanwijzing A-1601 Een lei-
draad voor leidinggevenden met 
randvoorwaarden bij inwijdings-
rituelen 

Een gewaarschuwd mens…
Onze juristen staan geregeld 
leden bij die – om welke reden 
dan ook – een van de gedrags-
regels overtreden hebben. We 
zien de laatste tijd een toe-
name in casussen rondom social 
media-gebruik. In Whatsapp-
groepen wordt bijvoorbeeld 
veel content gedeeld – sta jij er 
altijd achter wat er wordt rond-
gestuurd? Zorg dat je goed op 
de hoogte bent van de geldende 
gedragsregels, daarmee kun je 
een hoop narigheid voorkomen. 





GEZOCHT

Het cao-akkoord dat 
onlangs met Defensie 

werd bereikt, toont maar 
weer eens hoe noodzakelijk en 
evident het vakbondswerk in de 
kern is. Na uitgebreid onderhan-
delen, wikken, wegen en beraad, 
konden de bonden een geweldig 
mooi pakket aan afspraken aan 
hun leden presenteren. Daar is 
het ons uiteindelijk ook om te 
doen, want vakbondswerk draait 
in de basis om het opkomen voor 
de belangen van defensieperso-
neel. En daar kunnen we jouw 
hulp goed bij gebruiken. 

Ons werk vindt op de voor- én 
achtergrond plaats: bijvoorbeeld 
tijdens het overleg met de 
defensietop en bewindslieden, 
op militaire kazernes, tijdens bij-
eenkomsten in het land, online, 
digitaal en zelfs overzee. Je kunt 
dus op verschillende manieren 
een bijdrage leveren. Momenteel 
zijn we (onder meer) op zoek 
naar afdelingsbestuurders. 

Waardevolle bijdrage
Wil jij een waardevolle bijdrage 
leveren? Verschillende afde-
lingsbesturen van de BBTV/
VBM kunnen versterking gebrui-
ken! Deze (neven)functie kun je 
prima naast je vaste defensie-
werkzaamheden uitvoeren. De 
functie staat open voor zowel 
militairen als burgers (m/v/x). 
Als afdelingsbestuurder lever je 

een belangrijke bijdrage, zonder 
dat het veel tijd hoeft te kosten. 
Het gaat om vrijwilligerswerk, 
maar wel met een onkostenver-
goeding. Je kunt er veel leren 
(zoals vergaderen en een net-
werk opbouwen). 

De afdelingen die versterking 
kunnen gebruiken zijn: Aruba, 
België, Curaçao, Friesland, 
Limburg en Zeeland. Om je aan 
te melden of voor meer info, 
kun je contact opnemen met 
Jacqueline de Werker: 
j.dewerker@mijnvbm.nl 

Maximale invloed
Wil je je graag op een andere 
manier inzetten voor jouw 
bond? Dat kan op verschillende 
manieren. 
Wij zoeken ook medewerkers 
die actief willen zijn in een 
adviesgroep. Ieder defensieon-
derdeel heeft zo’n adviesgroep. 
Belangrijke onderwerpen 
worden hierin besproken en 
vervolgens wordt de inbreng 
meegenomen naar het formele 
overleg. Zo hebben leden dus 
maximale invloed. 
Daarnaast kun je je natuurlijk 
aanmelden als medezeggen-
schapper binnen jouw eenheid. 
Geef dat dan aan ons door, want 
ons Bureau Ondersteuning 
Medezeggenschap kan je onder 
meer van advies en ondersteu-
ning voorzien.

Geïnteresseerd geraakt? Laat 
van je horen en neem con-
tact met ons op via: 070 315 
51 11 of via bovengenoemd 
e-mailadres.

Weten wat er speelt 
op de werkvloer

Laat je horen
Chiem van Beljouw (26) is 
het jongste lid van het alge-
meen bestuur (AB) van de 
BBTV/VBM. Hij is al enkele 
jaren actief voor de bond: 
‘’We kunnen beter voor de 
belangen van jonge mili-
tairen opkomen, als zij zelf 
ook meedoen en hun stem 
laten horen. Dan weten wij 
precies wat er op de werk-
vloer speelt. Daarnaast 
steek je veel op bij de 
bond; je leert de defensie-
organisatie goed kennen 
en je ontwikkelt een echte 
helikopterview. Veel zaken 
zijn minder zwart-wit dan 
je in eerste instantie mis-
schien denkt. Kortom, laat 
je horen!’’ 

 afdelingsbestuurders leden adviesgroep medezeggenschappers

mailto:j.dewerker%40mijnvbm.nl%20%0D?subject=
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MATERIEEL

NoorwegeN stopt
met NH-90 

Noorwegen trekt de stekker uit de NH-90. Als reden 
geven ze de te late levering, en onbetrouwbaarheid. 
Bovendien willen ze hun geld terug: zo’n 485 miljoen 
euro.
Noorwegen tekende in 2001 een overeenkomst 
voor 14 toestellen, maar ontving tot nu toe maar 
8 volledig uitgeruste NH-90’s. Daarvan viel de 
inzetbaarheid bovendien tegen. „Het maakt niet uit 
hoeveel uur onze technici hier nog aan werken en 
hoeveel onderdelen we ook bestellen, de NH90 zal 
nooit aan onze eisen kunnen voldoen”, zei de Noorse 
minister van Defensie op een persconferentie. Nieuwe maiN battle taNk: 

kF51 paNtHer  

Het Duitse Rheinmetall heeft zijn nieuwe main battle tank, de KF51 Panther 
gepresenteerd. De Panther is standaard voorzien van een 130mm-kanon dat 
ook programmeerbare airburst-munitie kan verschieten, en hij heeft een volledig 
automatisch laadsysteem.
De tank is verder voorzien van een Top Attack Protection System (TAPS) en een 
12.7 mm coax. Optioneel zijn onder andere het ‘Natter’-systeem voor nabij-be-
veiliging, dat bestaat uit een 7.62 mm machinegeweer op een van binnenuit 
bestuurbaar affuit. Ook kan het voertuig worden uitgerust met vier Hero-120 
kamikaze-drones. De KF51 kan tevens worden voorzien van launch detecti-
on-sensoren. Alle wapensystemen zijn verbonden met de vuurleidingcomputer.
De bemanning heeft via een display 360° zicht rondom het voertuig. Een geïn-
tegreerd aerial reconnaissance-systeem vergroot de situational awareness. In 
de toekomst worden een onbemande koepel en ook een volledig onbemande 
KF51 ontwikkeld.
Met 59 ton is het gewicht behoorlijk beperkt gebleven.

pilot readiNess  
CeNter iN soesterberg 

Nederlandse F-35-vliegers hoeven voortaan niet 
meer helemaal naar de Verenigde Staten voor het 
laten aanpassen van een helm. Dankzij het Pilot 
Readiness Center (PRC) in Soesterberg kan dat 
tegenwoordig in Nederland. 
Het kenniscentrum in Soesterberg is het eerste PRC 
buiten de Verenigde Staten.
Essentiële onderdelen van de helm kunnen in 
Soesterberg worden aangemeten en vervaardigd. 
Het gaat bijvoorbeeld om het binnenwerk of de 
uitgelijnde visor, waarop alle informatie staat gepro-
jecteerd. Vliegers kunnen de nieuwe onderdelen 
direct testen in de simulator en staan soms al binnen 
een uur weer buiten, in plaats van er enkele weken 
op te moeten wachten.



OMK ATLETIEK 

Het is goed atle-
tiekweer: niet te 
warm, licht bewolkt 
en af en toe een 
zonnestraal.
Luchtmachtmajoor 
Strooper, organi-
sator van het OMK 
en hoofd sectie 
militaire sport, 

doet vandaag zelf ook mee met 

het onderdeel speerwerpen. 
Strooper: ‘’Vandaag strijden 
tijdens het OMK óók de CLSK-
onderdelen onderling tegen 
elkaar. Je kunt dus zeggen dat 
de luchtmacht-kampioenschap-
pen Atletiek nu samenvallen 
met het OMK Atletiek.’’ En dat 
is inderdaad te zien: de lucht-
macht is sterk vertegenwoordigd 
met onder meer Team Defensie 
Helikopter Commando, Team 

VLB Leeuwarden en Team MSB 
Woensdrecht. Daarnaast zie je – 
deelnemend aan het ‘algemene’ 
OMK dus – atleten werk-
zaam bij het Korps Mariniers, 
de Landmacht en zelfs bij de 
Landelijke Politie. 

Sportief imago
Waarom organiseren de sport-
commissies OMK’s? Strooper: 
‘’In de basis komt het neer op 

‘Samen sporten en 
afzien smeedt een band’
Op 24 mei vond het Open Militair Kampioenschap (OMK) Atletiek 2022 
plaats bij Atletiekvereniging ‘De Keien’ in Uden, Brabant. Het OMK werd 
na een afwezigheid van 2 jaar (ja precies, daarom) weer georganiseerd 
door Bureau Wedstrijdsport CLSK, onder de bezielende leiding van 
majoor R. Strooper. Op het programma stonden uiteraard de klassieke 
atletiekonderdelen hoog- en verspringen, speer- en discuswerpen, 
kogelstoten en de verschillende hardloopafstanden. 

Majoor R. Strooper
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het fysiek en mentaal fit hou-
den van het personeel. Sport is 
een belangrijk element binnen 
de krijgsmacht. Het bevordert 
samenwerken, discipline, team- 
building, inzetgereedheid. 
Daarnaast, en dat is de afgelo-
pen jaren steeds belangrijker 
geworden, willen we een goede 
werkgever zijn. Daar past een 
sportief imago bij. Daarom stel-
len wij een jaarkalender samen 
vol met sportevenementen, 

waarop iedereen 
iets kan vinden 
dat hem/haar aan-
staat. We hopen 
zo bij te dragen 
aan een goed 
werk-leefklimaat.’’ 

Zilveren plak
Een van de deelne-
mers is KMA-cadet 
Wessel den Engelse.

 Wessel groeide op met atletiek: 
op zijn 7e startte hij bij atletiek-
vereniging PAC in Rotterdam. 
Vandaag doet hij onder meer 
mee aan het ver- en hoog-
springen en speerwerpen. Den 
Engelse: ’’Op de KMA is geen 
atletiekclub, dus ik ben sinds 
mijn studie niet meer aan een 
vereniging verbonden. Maar dit 
OMK bevalt me zo goed, dat ik 
overweeg me weer bij een bur-
geratletiekclub in Breda aan te 

melden.’’ De KMA-
cadet viel in de 
prijzen vandaag: hij 
pakte zilver bij het 
hoogspringen. Wat 
trekt hem aan in de 
sport? Den Engelse: 
‘’Atletiek is de ideale 
manier om fit te blij-
ven. Het is door de 
verschillende onder-
delen heel veelzijdig. Maar ik ben 
een sportliefhebber, en speel op 
dit moment ook tennis en softbal 
op de KMA. Defensie biedt veel 
sportmogelijkheden en daar 
maak ik graag gebruik van.’’ 

Explosieve kers 
op de taart
Hoe ging het er op het veld en 
de baan aan toe? Het OMK werd 
afgetrapt met het konings-
nummer 100 meter sprint. Bij 
de heren werd dit onderdeel 
gewonnen door politiemede-
werker Diego (met een strakke 
tijd van 11.38 seconden) en bij 
de dames ging Marechaussee 
Natalja er met de winst vandoor 
(in iets meer dan 13 seconden). 
Na de sprint volgden de langere 
loopafstanden (1500, 3000 en 
5000 meter) en de verschillende 
veldwerponderdelen, zoals het 
kogelstoten en discuswerpen. 
Het meest in het oog springend? 
De ontspannen, authentieke 
sportsfeer die de hele dag boven 
de atletiekarena hing. Fanatiek 

maar gebroederlijk 
ging men de strijd met 
elkaar aan. Er viel de 
hele dag geen onver-
togen woord, enkel 
duimen omhoog en 
schouderkloppen. De 
dag werd afgesloten 
met het onderdeel 

estafette (4 X 100 meter). Voor 
aanvang beoefenden alle teams 
de stokwissel nog uitvoerig – 
hét element dat een soepele 
doorloop (en goede eindtijd) 
uiteindelijk bepaalt. De esta-
fetterace bleek de explosieve 
krachtmeting (en kers op de 
taart) die het kampioenschap 
vandaag van vuurwerk voorzag. 
Luchtmachtteam DHC pakte nipt 
de winst.

Samen afzien
Het OMK past in de brede sport-
cultuur die bij Defensie hoort. 
Majoor Strooper: ‘’Samen spor-
ten en samen afzien smeedt een 
band. De detachementen die nu 
bijvoorbeeld voor de 4-daagse 
in Nijmegen trainen, trekken 
intens samen op en zetten straks 
samen een bijzondere sport-
prestatie neer. Zoiets vergeet je 
als deelnemer nooit meer. Dat 
geldt ook voor evenementen als 
deze. Als ik defensie-verlaters 
spreek, hoor ik dat ook altijd 
terug: ‘Wat ik écht mis zijn de 
activiteiten en het gezamenlijk 
sporten.’’’

Het hele jaar door zijn er 
nog OMK’s en NMK’s ver-
spreid door het land. Kijk op: 
sportcommissie.nl/ voor alle 
evenementen. 
Doe mee en/of kom langs!  

Wessel den Engelse 
loopt zich warm voor 
het verspringen 

https://sportcommissie.nl/


KORT

Benadeeld door het 
arbeidsvoorwaarden-akkoord?
Zoals eerder vermeld, was bij het naar de drukker gaan van deze XRcise nog niet bekend 
wat de uitslag van de stemming over het cao-akkoord was. Als er door de leden positief 
is ingestemd met het onderhandelingsresultaat, dan is het pakket op 7 juli 2022 defi-
nitief geworden. 
Ben jij van mening dat de toepassing van (een van) de afspraken uit het arbeidsvoorwaar-
den-akkoord een nadelig gevolg heeft voor jou? Dan kan je, via jouw leidinggevende, 
een rekest indienen bij het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag vraagt vervolgens aan de Begeleidingscommissie Arbeidsvoorwaarden-
akkoord om een zwaarwegend advies te geven over jouw verzoek. Het advies dat deze 

commissie zal geven, wordt vervolgens meegenomen in het besluit over jouw verzoek. 
Je kunt hierover meer informatie vinden bij de FAQ’s - Arbeidsvoorwaarden 2021 – 2023 (via o.a. het 
Defensie-intranet en de BBTV-website). 

Personeels-
voordeelwinkel 
Als BBTV-lid kun je exclusief shoppen in onze 
Personeelsvoordeelwinkel. Scoor A-merken met 
kortingen tot wel 70% korting. Login en bestel op 
www.personeelsvoordeelwinkel.nl  
Gebruikers-naam: vbmbbtv, wachtwoord: voordeel.

Goed jaar 
achter de rug
Ondank de grote invloed die COVID-19 nog 
altijd had, was het jaar 2021 toch een goed ver-
enigingsjaar voor de BBTV/VBM. Het ledental 
liet een kleine stijging zien (1,8%) en de jaar-
rekening over 2021 sloot positief af. Financieel 
gezien vaart de BBTV/VBM al jaren een stabiele 
koers, maar over 2021 ziet het financiële beeld 
er door de coronabeperkingen extra positief 
uit. Een aantal evenementen, bijeenkomsten 
en vergaderingen kon immers niet ‘fysiek’ 
plaatsvinden. 
De juristen van de BBTV/VBM handelden in 2021 334 dossiers af en namen 260 nieuwe dossiers in behande-
ling over onderwerpen zoals functietoewijzing, re-integratie, drugs, drank, wangedrag, wachtgeld, WW-plus, 
chroom-6, intrekking van de Verklaring van geen bezwaar, WIA en verlof. De juridische assistenten hebben, 
ondanks corona, de leden in 19 hoorzittingen ondersteund.

https://www.personeelsvoordeelwinkel.nl/
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Van nieuws tot nice to know

Green berets 
doen mee aan 
woestijnrace
Amerikaanse operators van de 
5th Special Forces Group deden 
onlangs voor het eerst mee aan 
de beruchte Mint 400 Race, 
dwars door het ruige terrein van 
de staat Nevada. Mint 400 is 
een jaarlijkse woestijnrace van 
400 mijl, waaraan voorname-
lijk zelfgebouwde rallyauto’s en 
trucks meedoen. De toeschou-
wers keken op z’n zachts gezegd 
raar op toen er ineens een ope-
rationeel detachement groene 
baretten in twee zwaarbewa-
pende Ground Mobility Vehicles 
aan de startstreep verscheen. 

De militai-
ren deden 
mee om hun 
voertuigen in 
onherberg-
zaam gebied 
te testen en 
om hun navi-
gatieskills in 
de woestijn 

op peil te houden. De 5th SFG 
eindigde overigens niet op het 
podium. Commandant captain 
Eric legde uit waarom: ‘’Our 
vehicles are not built for speed, 
we are just here to push all their 
limits.”

Bron: Defense Visual Information 

BSB wijzigt 
selectietraject 
De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten 
(BSB) van de KMar heeft onlangs zijn selec-
tieprocedure aangepast. Om de fysieke testen 
beter aan te laten sluiten op de daadwerkelijke 
werkzaamheden van een BSB-operator, is het 
programma op de schop gegaan en worden de 
testen niet meer over meerdere dagen afge-
nomen maar allemaal op één dag. De nieuwe 
1-daagse testdag bestaat nu uit: diverse zwem-
proeven, een conditie- en krachtparcours, de 
coopertest, boksen en de hindernisbaan. De 
BSB zoekt atletische allrounders, die onder 
meer snel van statisch naar explosieve inzet 
kunnen schakelen. Voordeel van de nieuwe 
1-daagse: de fysieke eisen zijn nu volledig 
transparant, zodat de kandidaten heel gericht 
kunnen trainen en voorbereiden. De BSB hoopt 
tevens met de nieuwe testprocedure meer 
geïnteresseerden aan te trekken, want de een-
heid is hard op zoek naar nieuwe operators (kijk 
op werkenbijdefensie.nl als je interesse hebt; 
instroom vanuit alle OPCO’s kan). 

Bron: Koninklijke Marechaussee 

Griekse SOF-
unit ‘exceptional’ 
verklaard door NATO
De Griekse special operations unit ETA heeft 
onlangs de kwalificatie ‘combat ready’ van het 
NATO Special Operations hoofdkwartier (NSHQ) 
ontvangen. Een NSHQ-commissie reisde af naar 
Griekenland om ETA flink het vuur aan de sche-
nen te leggen. In verschillende oefenscenario’s 
moest de eenheid laten zien wat het allemaal 
in zich had. Met name direct action, special 
reconnaissance en ex- en infiltratie werden 
getest. ETA bracht het er goed vanaf: de unit 
werd niet alleen 
combat ready 
verklaard, maar 
kreeg ook de 
stempel ‘excep-
t ional’  mee. 
Daarmee kunnen 
de Griekse com-
mando’s zich nu 
internationaal 
meten met onder meer de SAS en Delta Force. 
De bemachtigde kwalificatie houdt in dat ETA 
nu officieel ingezet kan worden als onderdeel 
van de NATO Special Operations Land Task 
Group. 

Bron: Greekreporter.com 
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Game Base

Geen E3 dit jaar…
Hebben jullie het meegekregen? Door Covid werd 
de Electronic Entertainment Expo (E3) dit jaar niet 
gehouden; een gemis want E3 is bij uitstek hét 
game-evenement van het jaar. Elk jaar wordt tijdens 
E3 voor de consument duidelijk wat ze allemaal kun-
nen verwachten op gamegebied. In voorgaande jaren 
zagen we al een trend: steeds meer bedrijven deden 
hun eigen evenementje met aankondigingen en dat 
lijkt nu in een stroomversnelling te zijn gekomen.
Wat was er dan wel? Summer Game Fest! Tijdens 
dit evenement kwam een aantal voor zichzelf spre-
kende momenten voorbij, zoals de PC Gaming show, 
Xbox + Bethesda Games showcase, Epic Games 
Store Summer Showcase en Devolver Digital met 
haar presentatie. Oh, en ik vergeet de State of Play 
(Playstation) nog; die was er niet persé heel erg deel 
van maar werd er wel in opgenomen. 

Horror, horror en nog eens horror
Als er iets duidelijk werd door de verschillende pre-
sentaties heen dan is het wel dat we een bak met 
horrorgames gaan krijgen. Of het nu een remake is 
van Resident Evil of weer een nieuwe aanvulling in 
de Aliens games – bang zijn zal je. 
Ik moet eerlijk bekennen, ik heb weinig met horror

games. Überhaupt doet het hele genre me niet zo 
veel, maar als jij dat tof vindt, check dan zeker even 
Google met termen als “recap summer game fest”, 
dan vind je vast een lijst met alle games en de bijbe-
horende filmpjes. Gelukkig was er meer dan alleen 
maar horror: er komt bijvoorbeeld een remaster van 
Spider-Man voor PC (was voorheen PS-exclusive), 
Streetfighter 6, COD: MW2, een nieuwe Cuphead en 
het nieuws dat Fallguys vanaf nu gratis te spelen is. 
Dat zorgde er overigens ook direct voor dat de game 
platlag – want iedereen kon ineens gratis spelen.

Opvallend
Playstation 
steekt best 
wat moeite in 
Virtual Reality 
(VR). Dat vind 
ik persoonlijk 
best bijzon-
der omdat ik 
in mijn omge-
ving niet zo 
bar veel men-
sen ken die 
hun games 
op die manier 
spelen en beleven. Mocht jij weten hoe dat zit en hoe 
je hier tegenaan kijkt, zie ik je mailtje graag tegemoet 
(bbtv@mijnvbm.nl)! Wat overigens ook opvallend is, 
is dat The Last of Us Part 1 een remake krijgt, en die 
komt (uiteindelijk) ook op PC en laat een multiplayer 
toe, maar de game is in verhouding wel wat jong voor 
een remake, als je het mij vraagt.

Door KPLODVB Bas Hoekstra (Esports

)

mailto:bbtv%40mijnvbm.nl?subject=
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Recht op overbruggingstoelage? 

Een BBTV-lid werkte al enige jaren bijna fulltime als reservist voordat hij naar de KMA ging. De 
overstap betekende voor hem dat hij tijdelijk achteruit zou gaan in salaris. Hij vroeg daarom 
een overbruggingstoelage aan om het verschil in salaris te compenseren. Zijn verzoek werd 
afgewezen omdat de overbruggingstoelage volgens Defensie niet is bedoeld voor de overgang 
van reservist naar beroepsmilitair. Hij kwam naar ons voor advies. We hielden de regels voor het 
toekennen van een overbruggingstoelage eens goed tegen het licht en concludeerden dat de 
overbruggingstoelage óók kan worden toegekend aan reservisten die beroepsmilitair worden. 
Volgens ons had hij dus wel degelijk recht op de toelage. Daarom hebben we bezwaar voor hem 
gemaakt. Dat leidde ertoe dat Defensie de fout herstelde en hem alsnog de overbruggingstoe-
lage heeft uitbetaald. Kijk, daar doen we het voor. Wij laten niemand achter. 
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