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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.
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

Marinier en BBTV-lid Indra over 
recruitment en zijn succesvolle 
Insta-account. 

Het militaire prestatievermogen door 
de ogen van bewegingswetenschapper 
Paul Schermers.  

Deze maand in Natalie geeft antwoord: 
het gidsen van militaire voertuigen.  
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Brag for the 
rest of your life

We schrijven 1977. In de kroeg Primo op 
het eiland Honolulu (Hawaï) ontstond een 
discussie over de vraag welke atleten de 
beste conditie hadden. Een van de aan
wezigen, marineofficier John Collins, had 
net een artikel gelezen in de Sports Illu
strated, waarin stond dat de roemruchte 
wielrenner Eddy Merckx de hoogst geme
ten zuurstofopname van alle sporters ter 
wereld had. Waren fietsers dan fitter dan 
hardlopers en oceaanzwemmers? Het de
bat werd feller en de nacht brak aan in het 
café. Om voor eens en altijd de waarheid 
boven tafel te krijgen, stelde Collins voor 
de verschillende duurraces van Hawaï te 
combineren: de Waikiki Roughwater Swim 
(3,8 km), de Oahu Bike Race (185 km) en 
de Honolulu Marathon (42 km). Ironman 
was geboren. Tijdens de allereerste race 
kregen de deelnemers een parkoersbe
schrijving met achterop de tekst: ‘Swim 
2,4 miles. Bike 112 miles. Run 26 miles. 
Brag for the rest of your life!’ Vandaag de 
dag worden overal ter wereld Ironmans 
georganiseerd. XRcise sprak voor dit 
nummer met LTZ3 Marieke Jacobs, die 
onlangs de Ironman van Lanzarote suc
cesvol trotseerde (vanaf pagina 6).
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:
• € 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
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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

Nieuwe website VBM 
(+ winactie!)
De website van de VBM, waar de BBTV onderdeel van is, is volledig vernieuwd: 
optimaal gebruikersgemak, uptodate design én 100% ‘mobile optimized’! Voeg 
nu de snelkoppeling van de site toe aan het startscherm van jouw telefoon en win 
een van de 10 prijzen!
Omdat steeds meer leden en geïnteresseerden de website op hun telefoon of 
tablet bezoeken, was dat voor ons reden om de VBMsite – www.vbm.info – inte
graal te restylen. 

Hoe win ik die prijs?
Om te vieren dat de nieuwe website live is, geeft de VBM/BBTV 10x een prijs van  
€ 30 weg (van een limited edition zakmes en Multitool tot een Philips haardroger 
en hair straightener). Hoe? Dat is simpel: voeg de nieuwe website als snelkoppe
ling toe aan het startscherm van je mobiele telefoon en email een printscreen 
van de snelkoppeling op je mobiel naar: redactie@mijnvbm.nl. Een kind kan de 
was doen.

Hoe voeg ik de snelkoppeling toe?
n Voor Android: ga naar de VBMwebsite op uw telefoon, vervolgens klikt u 
rechtsboven op het ‘Menu’ (meestal drie puntjes onder elkaar). Druk hierop en 
vervolgens ziet u verschillende opties verschijnen, waaronder ‘Sneltoets toev. 
startscherm’. Kies deze optie en u heeft voortaan op het startscherm de snelkop
peling naar de VBMsite staan.

n Voor iOS (iPhone): ga naar de VBMwebsite op uw telefoon, vervolgens klikt u op 
het pictogram ‘Delen’ onderin het scherm (een vierkantje waar aan de bovenkant 
een pijl uit steekt). Kies hier voor de optie ‘Zet in beginscherm’. Kies vervolgens 
‘Voeg toe’ en de snelkoppeling verschijnt als pictogram op uw startscherm.
Onder de inzenders verloten wij 10 prijzen. Doe dus snel mee, en wellicht ontvang 
je binnenkort een van de cadeaus op je deurmat!

Gezocht: 
leden voor 
adviesgroepen
De BBTV/VBM hecht veel waarde 
aan de opvattingen van de ach
terban. Voor de behartiging 
van de belangen van de leden 
zijn deze opvattingen onmis
baar. De BBTV/VBM kent een 
groot aantal adviesgroepen. 
Kaderleden van de vereni
ging die zitting hebben in deze 
adviesgroepen ondersteunen de 
overlegvertegenwoordigers.

Heb jij een opvatting, een 
mening, een idee en wil je die 
ook eens op een groter plat
form kenbaar maken, dan is de 
adviesgroep waarschijnlijk iets 
voor jou!
Voor de volgende adviesgroepen 
zoeken wij belangstellenden:
• KLu
• KL
• Dosco
• DMO
• Postactieven
Wil je meer informatie en/of 
heb je belangstelling? Laat het 
ons weten. Contact opnemen 
via: cbb@mijnvbm.nl of 070 
3155136 is de eerste stap (die 
je verder tot niets verplicht). We 
verwelkomen je graag!

https://www.vbm.info/
mailto:redactie%40mijnvbm.nl?subject=
mailto:cbb%40mijnvbm.nl?subject=


MILITAIR WK TRIATLON

Gefeliciteerd met deze bijzondere prestatie. 
Hoe heb je de afgelopen tijd beleefd? 
‘’De week op Lanzarote was echt magisch. Fysiek 
herstelde ik redelijk snel van de Ironman, sneller dan 
ik verwacht had. Maar mentaal was ik er nog hele
maal niet klaar voor om kort na de wedstrijd alweer 
terug te vliegen naar Nederland. Ik was graag nog 
op het eiland gebleven om van de ‘wedstrijdrush’ na 
te genieten. Ik merkte dat – na de lange intensieve 
trainingsperiode voorafgaand aan de triatlon en de 
ontlading na de finish – mijn lichaam en geest even 

flink van slag waren. Maar één ding wist ik gelijk: hier 
wil ik nog veel beter in worden.’’ 

Even voor de goede orde; triatlon, Ironman... 
Wat is het verschil?
‘’Ironman is een organisatie die wereldwijd triatlons 
organiseert. Ironman is de bekendste organisator, 
en daardoor is het dus een soort merknaam gewor
den. Ironman Lanzarote is een civiele wedstrijd met 
verschillende categorieën, gebaseerd op geslacht 
en leeftijd. Daarnaast heb je een scheiding tussen 

IRONWOMAN

 op vulkanisch Lanzarote
3,8 kilometer zwemmen in open water, 180 kilome-
ter fietsen en 42 kilometer hardlopen: de klassieke 
afstanden van de ultieme uithoudingsrace Ironman. 
Luitenant-ter-zee der 3e klasse Marieke Jacobs (25) ver-
tegenwoordigde onlangs de Nederlandse krijgsmacht 
op het Militaire Wereldkampioenschap Triatlon, dat 
plaatsvond tijdens de Ironman op het Spaanse eiland 

Lanzarote. Jacobs finishte in 13 uur en 10 minuten. De reserveofficier 
en Defensity College-student veroverde daarmee de derde plaats in 
haar leeftijdscategorie. Daarnaast mag ze zich vanaf nu ‘Ironwoman’ 
noemen.
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professionals en agegroupers, oftewel de amateurs. 
Dit jaar werd voor het eerst tijdens een Ironman 
een Militair WK Triatlon georganiseerd, waaraan ik 
meedeed.’’

Hoe heb je je voorbereid op het WK? 
’’Ik zit sinds 1,5 jaar in de militaire triatlonploeg. 
Vanaf februari zijn we intensief gaan opwerken naar 
het WK. Eigenlijk was het gekkenwerk om in zo’n 
korte tijd op te werken naar een hele triatlon. Onze 
coaches hebben dus wel eerst kritisch gekeken of 
het voor mij en mijn collega’s op een gezonde manier 
haalbaar was. Vorige zomer deed ik een bikepack
tocht van 2000 kilometer door de Alpen en ik heb 
ervaring met lange trailruns, dus mijn coaches had
den er alle vertrouwen in dat deze uitdaging haalbaar 
was voor mij. Eén van mijn coaches maakte wekelijks 
een uitgebreid trainingsschema. Zo ging ik bijvoor
beeld op maandag 60 km fietsen en 5 km hardlopen, 
op dinsdag ’s ochtends 3 à 4 km zwemmen en ’s 
middags hardlopen, op woensdag zwemmen in de 
ochtend en fietsen en hardlopen in de middag (om 
die overgang te beoefenen), donderdag een rustdag 
en in het weekend lange duurtrainingen. In de weken 
voor Ironman trainde ik gemiddeld zo’n 30 uur per 
week. Zonder de militaire triatlonploeg had ik de 
eindstreep nooit in dit tempo gehaald.’’

Voor de triatlon moet je eigenlijk drie totaal 
verschillende sporten goed beheersen. Waar 
ligt jouw kracht? 
‘’Bij het hardlopen. Dat is zo’n pure sport; je bent 
alleen in de natuur en hebt er verder niets voor nodig. 

Tijdens het lopen kan ik echt in een trance raken. 
Daarnaast is hardlopen het laatste onderdeel van 
de wedstrijd en daarom nog allesbepalend. Tijdens 
de marathon kun je iedereen nog terugpakken die 
jou met het zwemmen of fietsen voorbij is gegaan. 
Sterke zwemmers kunnen op het eerste onderdeel 
een voorsprong nemen – sommige professionele tri
atleten leggen het zwemstuk van bijna 4 kilometer 
al in 48 minuten af. Maar omdat het zwemmen rela
tief kort is, kunnen sterke fietsers (die bijvoorbeeld 
na een uur uit het water komen) weer bijtrekken op 
de lange fietsafstand. Maar het hardlopen maakt of 
breekt de winnaar!’’

Mentale kracht en doorzettingsvermogen lij-
ken me cruciaal voor triatleten. Hoe train je 
daarop?
‘’Tijdens de voorbereidingen deden we vaak duur
trainingen. De ene dag ver fietsen, en de dag erop 
een lange afstand hardlopen. Dan begon ik dus al 
vermoeid en met zware benen te rennen. Ik haalde 
dan nooit het tempo dat ik gewend was te halen. 
Die momenten waren mentaal zwaar, want ik kon 
mezelf bijna niet verder pushen om sneller te gaan. 
Maar door dat vaak te trainen en mentaal te experi
menteren met verschillende mindsets, wist ik goed 
hoe het voelde en kon ik er beter mee leren omgaan. 
Daarnaast is ‘in het moment zijn’ ook erg belangrijk. 
Als je te veel bezig bent met ‘hoever moet ik nog 
of haal ik mijn tijden wel’, dan wordt het mentaal 
steeds zwaarder. Je kunt alleen maar in het ‘nu’ iets 
presteren, dus wil ik me daar ook zoveel mogelijk op 
focussen; op de omgeving die voorbijtrekt bijvoor

Het water uit, richting 180 km fietsen



beeld, of een punt verderop aan de horizon. Als ik op 
mijn horloge naar mijn snelheid ga kijken, gaat het 
mis. Dan verdwijnt de concentratie en moet ik ook 
nog met mezelf de strijd aangaan.’’

De Ironman-afstanden zijn uitputtend. Eet je 
ook tijdens de race?
‘’Gemiddeld moet je tijdens een triatlon 6090 gram 
koolhydraten per uur binnenkrijgen. Bij het zwem
men kun je natuurlijk niet eten of drinken, dus begon 
ik op de fiets gelijk met voeding. Tijdens de race had 
ik sportrepen en gelvoeding bij me, en per uur at ik 
dan 1 reep en 2 gelletjes (drinkpakjes met een sub
stantie erin die lijkt op pudding). Sommige triatleten 
eten nauwelijks en drinken alleen gel of geconcen
treerde sportdrank tijdens de wedstrijd. Voor mij 
werkt dat niet, want mijn maag heeft juist ook vast 
eten nodig tijdens zo’n lange inspanning. De reepjes 
met de lekkerste smaak (de chocoladedadelrepen) 
bewaarde ik voor de momenten waarop ik het echt 
zwaar had, als een soort van traktatie, haha.’’

Je bent reserveofficier en Defensity College-
student. Doe je dat naast je reguliere studie?   
‘’Ja, ik volg nu de twee masters Aardwetenschappen 
en Energy Science aan de Universiteit van Utrecht. 
Ik wil graag met de kennis vanuit beide vakgebie
den bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame 
samenwerking tussen aarde en mens. Naast mijn 
studies werk ik als werkstudent bij Defensity College; 
gemiddeld zo’n 1 à 2 dagen per week. Meestal sluit 
een werkplek aan op de studies die je volgt, maar er 
is ook vrijheid om je te ontwikkelen op andere fron
ten. Daarnaast volgen we aan het Defensity College 
verschillende modules, zoals de AMO, tactisch optre
den en het Young Talentsprogramma.’’

Welke projecten heb je gedaan als 
Defensity-werkstudent?
‘’Omdat mijn achtergrond Aardwetenschappen en 
Energy Science is, heb ik binnen de krijgsmacht 

aan duurzaamheidsprojecten meegewerkt. Nu is de 
nieuw te bouwen Marinierskazerne in NieuwMilligen 
mijn werkproject. We onderzoeken hoe die kazerne 
duurzaam en energiezuinig gebouwd kan worden. 
Daarvoor zat ik bij een project dat werkte aan de 
verduurzaming van de Luchtmacht en bij de Dienst 
Hydrografie. Maar ik heb bij Defensity College ook 
mijn vaardigheden in grafische vormgeving en foto
grafie verder kunnen ontwikkelen.’’

Waar zie jij jezelf over 10 jaar?
‘’Dan hoop ik in een wereld te leven waarin het 
belang van een duurzame, leefbare planeet in een 
stroomversnelling is geraakt en dat, zoals bioloog 
David Attenborough dat zo mooi zegt, de aarde als 
onze grootste bondgenoot wordt gezien. Een toe
komst waarin de mens nog steeds kan pionieren en 
ontdekken, omdat dat nou eenmaal in onze aard zit, 
maar wel met respect en waardering voor de pla
neet. Er is namelijk geen tweede aarde. 

Zelf zou ik daar als professioneel atleet graag een 
grote bijdrage aan leveren. Mijn droom is eigenlijk om 
een soort ‘Earth Athlete’ te worden. Een topsporter 
die bekendstaat als iemand die zich inzet voor een 
leefbare aarde en een duurzaam klimaatbeleid, en 
die pioniert in het verleggen van eigen grenzen. Ook 
Defensie staat voor een uitdaging en zal zich moeten 
aanpassen. Vrede en veiligheid worden momenteel 
al op de proef gesteld door klimaatverandering en 
dit zal alleen maar toenemen.  Daar wil ik graag aan 
bijdragen. 

Voor mij is duursport de ultieme manier om in ver
binding te staan met de aarde, mensen en mezelf. De 
Ironman was voor mij zo veel meer dan alleen een 
wedstrijd. Wanneer ik op zo’n vulkanisch eiland als 
Lanzarote de longen uit mijn lijf fiets en aangemoe
digd wordt door toeschouwers, voel ik me enorm 
verbonden met de natuur en de mensen om me 
heen.’’ 

De militaire triatlonploeg (Marieke 2e van rechts) & Marieke met haar coach (oud-toptriatleet 
kapitein Rik van Trigt).
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MC-DAG 2021

Op donderdag 11 november 2021 is er weer een VBM-
BBTV  Medezeggenschapsdag!

Tijdens de Medezeggenschapsdag in 2018 was het thema 
‘cultuur en houding’. Hierbij werd aan de aanwezige medezeg-
genschappers gevraagd of het bedrijven van medezeggenschap 
bij de eenheid gewoon deel uitmaakt van de bedrijfsvoering. 
Er is toen uitvoerig gesproken over de rol en houding van het 
Hoofd Dienstheenheid (HDE) tijdens het overleg. De opvattin-
gen hierover waren nogal uiteenlopend. 
Daarom hebben wij voor deze Medezeggenschapsdag een aan-
tal HDE’n uitgenodigd. Ook hebben wij, gericht op dit thema, 
een vragenlijst naar HDE’n gestuurd. De reacties daarop zullen 
wij bij het debat betrekken. 
Samen willen wij onder andere onderstaande stelling 
bespreken:
n  De HDE onderschrijft dat medezeggenschap gewoon deel 

uitmaakt van de bedrijfsvoering! 

Dit is ook een goed moment om de volgende vragen nader te 
bespreken:
n  Hoe levert de MZ een bijdrage aan de organisatie? 
n  Hoe werkt de MZ samen met het Hoofd Diensteenheid? 
n  Hoe gaat die samenwerking in de praktijk: wat zijn de 

belemmeringen en waar liggen mogelijkheden? 

Esther Krikke zal optreden als dag-
voorzitter-moderator. Zij zal ook, 
samen met Arnoud Berkel (trainer 
en adviseur OR-Online.nl) invulling 
geven aan het praktijkgedeelte in het 
middagprogramma.

Medezeggenschapsdag VBM-BBTV 
DonDerDag 11 november 2021

MC & HDE
IN

GESPREK

(Illustratie: Tom Sligting)

 Programma
08.30 tot 09.45 uur  ontvangst met koffie & cake
10.00 uur   opening door vz. VBM Jean Debie
10.10 tot 10.30  gastspreker
10.30 tot 10.40  gelegenheid tot het stellen van vragen
10.40 tot 10.50   voorstelronde aanwezige Hoofden 

Diensteenheid
10.50 tot 12.00  debat over ingebrachte hoofdstelling
12.00 tot 13.00  lunch
13.00 tot 14.30  praktijksessie
14.30 tot 15.00  wrap up
15.00  einde programma

Meld je snel aan op: mcdag2021@mijnvbm.nl 
Locatie: Gen.Maj. Kootkazerne in Stroe (KEK-gebouw) 
Adres: Wolweg 110, 3776 LS Stroe 
Kom ook!

Illustratie: Hans Schenkeveld

mailto:mcdag2021%40mijnvbm.nl?subject=


Vraag het Natalie
Natalie van Os is één van de juristen van 
de BBTV. In deze rubriek beantwoordt 
zij veelgestelde vragen en deze keer 
gaat het over het gidsen van militaire 
voertuigen

Heb jij ook een
vraag voor Natalie?

‘’Eenieder, werkzaam bij 
het ministerie van Defensie, 

is verplicht om gevolg te 
geven aan het verzoek van 

de bestuurder van een 
militair voertuig om als gids 

behulpzaam te zijn.‘’

bbtv@mijnvbm.nl

070 315 51 11

mailto:bbtv%40mijnvbm.nl?subject=
mailto:bbtv%40mijnvbm.nl?subject=
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 VRAAG 1
Mijn naam is Paul V. en ik werk 
sinds kort bij de Koninklijke 
Landmacht. Regelmatig ben ik 
op pad met een dienstvoertuig. 
Afgelopen week heb ik op een 
kazerne bij het achteruitrij-
den een paaltje geraakt. Daar 
baal ik goed van! Nou kreeg 
ik van mijn commandant te 
horen dat hij van plan is om 
alle schade op mij te verhalen. 
Dat gaat wel heel ver, niet? Kan 
dat zomaar? Het is tijdens de 
dienst gebeurd, dat komt dan 
toch niet (geheel) voor mijn 
rekening?

ANTWOORD
Helaas, maar jouw commandant 
heeft wel gelijk. Zo ben je op 
grond van de Verkeersregeling 
Defensie als bestuurder van een 
militair motorrijtuig verplicht om 
bij het achteruitrijden de hulp in 
te roepen van een gids. Dit hoeft 
niet, indien je de weg achter het 
motorrijtuig duidelijk en volledig 
kunt overzien of wanneer er nie
mand aanwezig is om te gidsen. 
Verder is het inroepen van een 
gids ook niet verplicht indien 
op het militair motor rijtuig een 
achteruitrijbeveiliging is aan
gebracht. In de situatie dat je 
wel de verplichting had om je 
te laten gidsen en je hebt dat 
niet gedaan, terwijl je wel de 
mogelijkheid had om een gids te 
vinden, dan wordt het een las
tig verhaal. Jouw commandant 
zal in dat geval overgaan tot het 
verhalen van de door jou veroor
zaakte schade.
In de meeste militaire voertuigen 
is op het dashboard (dan wel op 
een andere voor de bestuurder 
goed waarneembare plaats) de 
volgende sticker aangebracht:

 VRAAG 2
Als de commandant de schade 
inderdaad op mij gaat verha-
len, dan weet ik niet hoe ik dat 
in één keer moet gaan betalen. 
Ik heb natuurlijk ook andere 
betalingsverlichtingen, zoals 
de huur van mijn appartement. 
Kan ik daar een oplossing voor 
vinden? 

ANTWOORD
Als het schadebedrag hoog 
uitvalt, kan ik me best voorstel
len dat je dat niet ineens kunt 
ophoesten. Wellicht dat er een 
mogelijkheid is dat ze jou bij
voorbeeld een voorschot op 
jouw premie geven of dat je een 
betalingsregeling kunt treffen.

 VRAAG 3
Hallo Natalie, ik ben vorige 
week op de kazerne door een 
collega gevraagd of ik hem 
wilde gidsen bij het achter-
uitrijden met het voertuig 
waarin hij reed. Ik heb dit toen 
geweigerd, omdat ik er op dat 
moment geen tijd voor had. Ik 
was dan ook zeer verrast door 
de oproep van mijn comman-
dant om bij hem te verschijnen. 
Heb ik iets verkeerds gedaan? 
Ben ik verplicht om die collega 
te helpen?

ANTWOORD
Jazeker. Eenieder, werkzaam bij 
het ministerie van Defensie, is 
verplicht om gevolg te geven aan 
het verzoek van de bestuurder 
van een militair voertuig om als 
gids behulpzaam te zijn. Doe je 
dit niet, dan kan je hiervoor wel 
degelijk door jouw commandant 
op het matje worden geroe
pen en tuchtrechtelijk worden 
gestraft.



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 BBTVlidmaatschap:
n  Unieke 24/7 Ongevallenverzekering
n  Professionele juridische bijstand 
n  Gratis letselschadeadvocaat
n  Korting op autoverzekering
n  Korting op notaris
n  Kazernedekking
n  Hoge kortingen op Amerken  

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

VRRROEMMM

Het toonaangevende Duitse tijdschrift Auto Bild riep Audi 
afgelopen jaar uit tot het meest vooraanstaande kwaliteitsau
tomerk ter wereld. Nou riekt dat natuurlijk naar zelfbevlekking 
(veel Duitser dan Audi wordt het niet), maar probeer het tegen
deel maar eens te bewijzen. Al sinds de oprichting in 1899 staat 
Audi garant voor superieure techniek, state of the art design en 
degelijkheid van de bovenste plank. Dat geldt ook weer voor de 
RS3 Quattro die binnenkort verschijnt. Deze nieuwste Auditelg 
schakelt via een gerobotiseerde STronic en de 2,5liter vijfcilin
der motor produceert maar liefst 400 pk. Daardoor is de Quattro 
een echte krachtpatser die, vanwege de RSsportuitlaat, bij het 
optrekken flink kan blaffen. Met een snelle hatch kan de voorwiel
aandrijving uitgeschakeld worden, zodat deze RS3 ouderwets kan 
driften… jazeker: rokende banden en de geur van vers rubber dus. 
Leverdatum: vanaf november 2021.

Het kleine SUV-broertje van de Cayenne, de Porsche Macan, 
heeft onlangs een gelikte restyling ondergaan. Normaalgesproken 
krijgen Porsches om de 7 jaar een update, maar de Macan is inmid
dels (sinds de lancering in 2014) aan zijn derde opfrisbeurt toe. 
Dat heeft ongetwijfeld met de wereldwijde populariteit van deze 
eigenzinnige GTS te maken. Wat is er zoal aangepakt? Om te begin
nen heeft de Macan nu nog meer power onder de kap, doordat de 
vernieuwde V6motor er meer dan 60 pk extra uitperst. Daarnaast 
is het interieur gefacelift met sportstoelen, het legendarische 
Porsche 911stuurwiel en Race Texbekleding. In de cockpit zijn 
de meeste knoppen vervangen door intuïtieve aanraakvlakken (full 
touchscreen). Aan de buitenzijde hebben de Duitse autobouwers 
de bumpers gerestyled, het Porsche Dynamic Light System (PDLS) 
en SportDesignbuitenspiegels aangebracht en is de wagen op 
flinke 21 inchwielen gezet. Voor de liefhebber is de Macan GTS 
2021 nu ook beschikbaar in de kekke kleurtinten Papaya Metallic, 
Gentiaanblauw en Pythongroen.

Motor: 2.9 V6 biTurbo
Vermogen: 440 pk
Koppel: 550 Nm
Transmissie: 
7traps geschakeld
Topsnelheid: 272 km/u

Lengte: 4,7 meter 
Acceleratie 0 – 100: 
4,3 seconden
CO2-uitstoot: 225 g/km
Kofferruimte: 488 liter 
Prijs: € 139.300

Motor: 2.5liter 5 cil. Turbo
Vermogen: 400 pk
Koppel: 500 Nm
Transmissie: 
7traps automaat
Topsnelheid: 290 km/u

Lengte: 4,3 meter 
Acceleratie 0 – 100: 
3,8 seconden
CO2-uitstoot: 205 g/km
Kofferruimte: 320 liter 
Prijs vanaf: € 91.325

Porsche Macan GTs audi rs3 QuaTTro



LOOPBAAN

Marinier.lifestyle 
    zet de toon
Marinier en BBTV-lid Indra is recruiter en startte het succesvolle 
Instagram-account marinier.lifestyle. Om potentiële kandidaten te 
informeren, geeft hij op zijn account een inkijk in het Korps Mariniers. 
Wat moet je in huis hebben om marinier te worden? En hoe fit moet 
je zijn om aan de opleiding te beginnen? De redactie legde Indra 6 
vragen voor. 

1. Je werkt nu als recruiter bij het Korps. Wat 
houdt je werk precies in?
‘’Na verschillende operationele plaatsingen ben ik 
overgestapt naar de Recruitment Task Force Mariniers, 
zoals de afdeling heet. Met collegarecruiters organise
ren we onder meer Experience Days en Matchdagen 
voor geïnteresseerden en gaan we voor promotie naar 
evenementen, zoals Mud Masters. Voorlichtingen op 
scholen worden in principe door ‘paarse’ defensiere
cruiters gedaan, maar ik heb op verzoek van de VeVa ook 
wel eens een presentatie tijdens een open dag gegeven. 
Daarnaast neem ik fitheidstesten af bij kandidaten.’’

2. Waar zijn die testen voor bedoeld? 
‘’De fitheidstesten zijn een verplicht onderdeel van de 

preselectie geworden, omdat de aankomende mariniersopleidingen nu al vol zitten tot eind 2022. Die testen 
zijn ingevoerd omdat de opleidingen van 2023 anders ook al vol zouden zitten. De fitheidstest filtert de sollici
tanten met een McDonaldsabonnement eruit, die de daadwerkelijke selectie anders toch niet zouden halen. 
Zij houden dan zogezegd geen potentiële opleidingsplaatsen bezet. De fitheidstesten worden wekelijks op 
verschillende plaatsen in het land aangeboden. Ik neem ‘m bijvoorbeeld zelf iedere woensdag in ’t Harde af. 
De test bestaat onder meer uit een loop van minimaal 2700 meter in 12 minuten, pullups, pushups en 
situps. Als kandidaten de eisen halen, kunnen ze daarna gelijk starten met de sollicitatieprocedure.’’ 

3. Je Insta-account marinier.lifestyle gaat richting de 6 duizend volgers. 
Waarom ben je het gestart?
‘’Ik wil graag, zeker als recruiter, onze doelgroep ook online bereiken. Ik gebruik het account om informatie 
te delen en voor Q&A’s bijvoorbeeld, maar ik wil niet té veel prijsgeven. Het moet een soort van snack zijn 
die je hongerig maakt en die naar meer smaakt. Het is juist mooi als kandidaten nog van alles moeten ont
dekken in de opleiding. Een bepaalde geheimzinnigheid maakt het Korps natuurlijk interessant. Ik  gebruik 
het account ook om trainings en opwerktips te geven als aanloop naar de opleiding. Onderwerpen als ‘wat 
zijn goede duurtrainingen?’ en ‘welke hardloopschoenen moet ik hebben?’ komen dan voorbij. Daarnaast 
wil ik met marinier.lifestyle de toon zetten die ik van aanstaande mariniers verwacht. Ik word in een chat wel 
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eens aangesproken met ‘yo bro’ 
of ‘hee ouwe’… wacht even, zo 
praat je misschien met je maten, 
maar niet met mij. Als je daar bij 
het Korps mee aankomt, kom je 
er niet mee weg. Daarom start ik 
alvast met vorming en laat ik zien 
wat respect inhoudt.’’

4. Is de mentaliteit veranderd 
bij de jongste kandidaten, 
vergeleken met, pak ‘m beet, 
10 jaar terug toen jij bij 
Defensie begon? 
‘’Ja, daar zie ik wel verschillen 
in. Voor de events en testen die 

we organiseren, komt een redelijk groot deel (soms wel 20%) dat zich opgegeven had, niet opdagen – vaak 
uit laksheid of omdat ze de benodigde documenten niet op tijd in orde hebben. Wij moeten ze dan achter 
hun broek aanzitten, omdat er anders geen initiatief volgt. Wat ook opvalt is dat jongeren veeleisender zijn 
geworden. Zo willen ze bijvoorbeeld precies weten wat ze wanneer tijdens hun loopbaan gaan verdienen 
en wat er allemaal te halen valt. En als iets ze niet aanstaat of als iets net even anders loopt dan gedacht, 
geven ze net zo gemakkelijk op en kiezen ze voor wat anders. De echte wil en toewijding om marinier te 
worden, lijken soms ver te zoeken. Gelukkig wordt er aan de opleidingseisen niet getornd en zullen de kan
didaten zonder échte motivatie de opleiding niet halen. En natuurlijk krijgen we alsnog veel goede gasten 
binnen – want die zijn er ook genoeg – maar een veranderende mindset zie ik wel. Dat zal ook wel te maken 
hebben met de enorme keuzevrijheid waar jongeren nu dagelijks mee te maken krijgen, en de steeds groter 
wordende impact die sociale media de laatste jaren hebben.’’

5. Hoe heb je zelf je parate tijd bij het Korps beleefd?
‘’Die was echt geweldig. Ik heb veel mogen doen en had er niets van willen missen. Zo heb ik de berg en 
wintertraining gedaan, de paraopleiding, ik ben in Irak geweest, had een plaatsing van anderhalf jaar op 
Aruba en ik heb 5 Vessel Protection Detachments (VPD’s) gedaan, waarmee ik onder andere in de opstap
havens van Oman, Egypte, Sri Lanka en Dubai ben geweest. Het is bijzonder om nu al die ervaringen in te 
kunnen zetten als recruiter van 
kandidaatmariniers.’’ 

6. Welke ambities heb je nog 
binnen Defensie?
‘’Ik zou graag bij recruitment 
blijven, maar binnenkort ga ik 
eerst de korporaalsopleiding in. 
Daarnaast wil ik graag meer uit 
Instagram halen en het account 
verder doorontwikkelen en uit
rollen. Een social mediafunctie 
zou daar goed op aansluiten: met 
één been in recruitment en de 
ander in de communicatiesector 
van het Korps.’’  



WK CLIFF DIVING 2021
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Vrije val spektakel 
Van juni tot september 2021 vonden voor de 12e keer de World 
Series Cliff Diving plaats. Op verschillende locaties (Frankrijk, Italië, 
BosniëHerzegovina, Ierland en Noorwegen) nam de internationale 
top van het klifduiken het tegen elkaar op. Deelnemers springen van 
27 meter hoogte het water in en voeren onderweg de meest spec
taculaire combinaties uit, van veelvoudige salto’s en schroeven tot 
backflips. De duikers bereiken snelheden tot wel 100 km/u. Op de 
foto is de Duitse klifduiker Anna Bader in actie, die in 2014 zilver 
won op het WK. Dit jaar ging de Australische Rhiannan Iffland, ‘the 
dominator from down under’, er glorieus met de wereldtitel vandoor. 

Foto: Dean Treml / Red Bull Content Pool



De nieuwste releases onder de loep

DE REDACTIE TIPT...

DOCU
What does it take? In de nieuwe docuserie ‘Ik word wachtmeester’ 
vloggen KMaraspiranten Romy, Daimy, Lotte en Cas over de weg die 
zij moeten afleggen naar de felbegeerde blauwe Marechausseebaret. 
Het viertal geeft een openhartige inkijk in hun groen/blauweopleiding 
aan de Koning Willem IIIkazerne: kamerinspecties, wapenlessen, 
bivak, camouflage, opsporing, sport, theorie – alle onderdelen komen 
aan bod. Wachtmeesters voeren na hun opleiding allerlei verschillende 
politietaken uit binnen de krijgsmacht en worden daarom ook tot alge
meen opsporingsambtenaar opgeleid. Benieuwd hoe dat er allemaal 
aan toegaat en wat je in je mars moet hebben om wachtmeester te 
worden? De docu is nu gratis te bekijken op: 
https://www.youtube.com/watch?v=GSr1UA55PL0 

ALBUM
Muzikant Jett Rebel stond begin 
augustus – voor het eerst in 2 
jaar – weer op het podium. En 
dat werd tijd ook, want Jelte 
Tuinstra (Jetts echte naam) kon 
het hoofd maar net boven water 
houden tijdens het langlopende 
concertverbod. In een open brief 
uitte hij zijn frustratie in de krant 
(‘Mensen denken dat ik loaded 
ben, maar in werkelijkheid kan ik 
al maanden amper rondkomen’). 
Rebel schreef zijn frustratie van 
zich af en bracht een nieuw 
album uit: Pre-Apocalypse 
Party Playlist (PAPP). PAPP 
is een heerlijke allround plaat 
geworden, waarop verschillende 
muziekgenres elkaar vloeiend 
afwisselen. De multiinstru
mentalist (Jett speelt gitaar, 
piano, drums, bas, harmonica 
én hij zingt) heeft een aansteke
lijk funkrockalbum opgenomen 
waarop de sound van zijn inspi
ratiebronnen Prince, The Beach 
Boys, Stevie Wonder, Elvis en 
Fleetwood Mac duidelijk terug 
te horen is. Nu te koop voor  
€ 14,99 of te beluisteren via je 
streamingsdienst. 

BOEK 
Voor het boek Radicale verlossing. Wat terroristen geloven ging terrorisme
expert Beatrice de Graaf de gevangenissen in om met de huidige generatie 
terrorismegedetineerden in gesprek te gaan. Ze sprak met Nederlanders, 
Syriërs, Pakistani en Indonesiërs en luisterde naar hun verhalen over frus
traties in hun leven, woede om aangedaan onrecht en het besluit zich te 
mengen in de (meestal jihadistische) strijd. Hoe inspireren religieuze en 
ideologische overtuigingen jongeren nu tot de heilige strijd? En wat gebeurt 
er wanneer de zo gehoopte ‘verlossing’ niet komt? De lezer krijgt nieuwe 
en verrassende inzichten in de (vaak door pijn getekende) levensverhalen 
van terrorismeveroordeelden. Nu te koop in de boekhandel en online 
voor € 17,99. 

https://www.youtube.com/watch?v=GSr1UA55PL0
https://www.youtube.com/watch?v=GSr1UA55PL0
https://www.youtube.com/watch?v=GSr1UA55PL0
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GAME
De FransAmerikaanse game
studio Arkane bracht onlangs de 

originele first-person shooter 
Deathloop uit. In een noten
dop: als luchtmachtkapitein 
Colt Vahn zit je vast in een time 
loop en moet je een complexe 
moordpuzzel oplossen. Je zit 
gevangen op een eiland en 
beleeft dezelfde dag steeds weer 
opnieuw, totdat je 8 doelwitten 
hebt omgebracht. Groundhog 
day? Saai? Absoluut niet! Je 
vindt steeds nieuwe informatie 
waarmee je op verkenningsmis
sies gaat, je verzamelt langzaam 
bovenaardse krachten en je stuit 
op steeds dodelijker wapentuig 
dat je kunt inzetten. Deathloop is 
spannend en extravagant tege
lijkertijd. De spelwereld ziet er 
grafisch, zoals we van Arkane 
gewend zijn, bijzonder gelikt uit. 
Nu te koop voor € 59,95 
(PS 5 en pc). 

PODCAST
Afgelopen jaar verscheen het prachtige boekwerk De Canon van de 
Koninklijke Marine. Geschiedenis van de Zeemacht. In dit rijk geïllu
streerde hebbeding wordt 500 jaar marinegeschiedenis behandeld; van de 
Watergeuzen tot Michiel de Ruijter en van de Onderzeedienst tot het Korps 
Mariniers. Een van de schrijvers, viceadmiraal b.d. Matthieu Borsboom, is 
onlangs geïnterviewd door podcastmaker Bart Geeraedts. Geboren verteller 
Borsboom legt in de podcast uit hoe de Canon tot stand kwam en hoe hij, 
onder meer als oudcommandant CZSK, zijn tijd bij de vloot heeft beleefd. 
Gegarandeerd interessante verhalen over de roemruchte geschiedenis van 
het oudste onderdeel van onze krijgsmacht. Gratis te beluisteren via je 
streamingsdienst. 

EVENT
Het kan weer, het mag weer en dan gaan we er maar gelijk vol voor 
ook! Van 12 t/m 16 december wordt in de hoofdstad het Amsterdam 
Winter Break Festival georganiseerd (want alleen spring break is ook 
zo karig natuurlijk). Op verschillende locaties in de stad kun je tot in de 
late uurtjes feesten bezoeken, van techno en minimal tot deephouse 
en EDM. De lineup is veelbelovend: Artful Dodger, Bad Boy Chiller 
Crew, Hybrid Minds, Sam Divine en Tempza, om er maar een paar te 
noemen. Dat wordt ouderwets stampen dus. 
Houd de website followthebeat.nl in de gaten voor kaartjes. 

https://followthebeat.nl/
https://followthebeat.nl/
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JURIDISCH

Een militair die op Curaçao 
is geplaatst, had veel last 
van schimmelvorming in zijn 
defensie woning. De militair en 
zijn partner hadden van alles 
ondernomen om de schimmels 
te verwijderen, maar ze bleven 
hardnekkig terugkomen. Ook 
heeft het stel diverse keren het 
Rijksvastgoedbedrijf benaderd, 
maar de medewerkers daar 
konden niet meer doen dan wat 
schoonmaakadviezen geven. 
Toen hun jonge kind ineens 
benauwdheidsklachten kreeg, 
was dat de spreekwoordelijke 
druppel: het gezin heeft toen 
direct besloten lokaal te verhui
zen op het eiland. 

Onaanvaardbaar
De militair vroeg om een 
verhuiskosten vergoeding maar 
die kreeg hij niet. En daarbij 
is de eigen bijdrage voor de 
woninghuur, die op 10% was 
vastgesteld, ook nog eens ver
hoogd naar 17%. 

Wij, de BBTV/VBMjuristen, 
hebben tegen deze besluiten 
bezwaar gemaakt. Daarnaast 
hebben wij de zaak voorgelegd 
aan de Bijzondere Commissie 
(BCO) Buitenland. 
Defensieambtenaren die tij
dens een buitenlandplaatsing in 
schrijnende situaties terechtko
men, kunnen bij deze commissie 
aankloppen. Het was voor de 
militair, en ook voor ons, onaan
vaardbaar dat hij en zijn gezin de 
rekening gepresenteerd kregen 
voor hun noodgedwongen ver
huizing uit een woning met een 
schijnbaar onoplosbaar schim
melprobleem. Onze bezwaren 
waren voor Defensie aanleiding 
om het besluit terug te draaien. 
Defensie erkende dat het gezin 
geen hulp had gekregen bij het 
oplossen van het schimmel
probleem. Daarom heeft de 
militair alsnog een verhuiskos
tenvergoeding gekregen en is de 
eigen bijdrage voor de woning
huur weer op 10% vastgesteld.

Neem contact op
Ben je in het buitenland 
geplaatst en in een schrijnende 
situatie terechtgekomen? 
Dan kun je jouw zaak aan de 
BCOBuitenland voorleggen. 
Uiteraard kunnen wij je daarbij 
helpen. Daar zijn we immers 
voor. Onze helpdesk is op werk
dagen (tussen 8.00 – 16.30 uur) 
te bereiken op: 070 3155111. 
Op onze site kun je ook het 
webformulier invullen (onder 
‘service en contact’), of mailen 
naar: ibb@mijnvbm.nl 

Schrijnende 
situatie tijdens 
buitenland-
plaatsing? 

Tekst: mr. Maarten de Haas, 
BBTV-jurist 

Neem contact 
op met BCO

Tijdens een Westbezoek werd in een vergelijkbaar 
geval door de BBTV waterschade aangekaart (2010)

mailto:ibb%40mijnvbm.nl?subject=


MATERIEEL

Nucleair aaNgedre-
veN oNderzeeboteN voor 
australische mariNe 
Australië heeft de aankoop van Franse onder
zeeboten afgeblazen. In plaats daarvan komen 
er ten minste 8 nucleair aangedreven onder
zeeboten die in Australië worden gebouwd.
De deal is onderdeel van ‘Aukus’, het partner
schap dat Australië, Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten onlangs sloten, vanwege de 
verslechterende veiligheidssituatie in de regio.
De slagkracht van de Australische krijgsmacht 
zal in de komende jaren verder toenemen door 
investeringen in Tomahawk missiles op hun 
destroyers, Longrange antiship missiles en 
Joint airtosurface standoff missiles op hun 
fighters. 
De Australiërs gaan daarnaast samenwerken 
met de Verenigde Staten bij de ontwikkeling 
van hypersone missiles.

Amerikaanse kernonderzeeëer van de 
Virginiaklasse.

laNdmacht 
test e-truck 

Collega’s van 210 Regionale Vervoerscompagnie van het 
Bevoorradings & Transport Commando (B&TCo) testen een 
elektrische vrachtwagen. De Afdeling Techniek van Matlogco 
(in Leusden) gaat zich richten op het onderhoud.
De landmacht wil het komende jaar de operationele haalbaar
heid van elektrisch transport in kaart brengen: wat betekent de 
Etruck voor energieopslag, instandhouding, bereik en effici
entie van het transport? Matlogco kijkt tijdens de studie vooral 
naar batterijtechnologie, energiemanagement en onderhoud 
van elektrische voertuigen.
De etruck is eigendom van VDL Groep. Presidentdirecteur 
Willem van der Leegte van VDL Groep: “VDL is voorloper op 
het gebied van de elektrificatie van zwaardere voertuigen. 
Geweldig dat we met de inzet van onze elektrische vrachtwagen in ons eigen land een proef kunnen doen. Wij zijn trots dat wij daarbij 
een ondersteunende rol kunnen vervullen.”

buNdeswehr gaat Fuchs moderNisereN

Fabrikant Rheinmetall gaat een aantal Fuchs NBCverkenningsvoertuigen van de 
Bundeswehr moderniseren.
In eerste instantie gaat het om een vijftal voertuigen van de A6A1versie. Deze wor
den geupgrade tot de A8A7versie. Dat betekent onder andere een veel betere 
bescherming. De eerste Fuchs A8A7 zullen in 2023 gereed zijn.
De Bundeswehr heeft daarna nog 22 Fuchs NBCverkenningsvoertuigen in de oude 
versie.

Foto’s: © Rheinmetall



 XRCISE 138 PAGINA 23

3e DINSDAG

Stel, het dak van de wapenkamer lekt. Langzaam 
vallen dikke druppels regenwater op de vloer. Omdat 
je niet wil dat de ruimte volloopt en de MAG’s, glocks 
en munitie nat worden, pak je gauw een emmer om 
het water op te vangen. Eigenlijk moet je natuurlijk 
het dak op om het gat te repareren, maar daar is 
nu even geen tijd voor: je moet nog zoveel andere 
dingen doen (die nu belangrijker lijken) en boven
dien hou je het geld voor een dakdekker liever in 
je broekzak. Het bestrijden van klachten (zoals de 
lekkage met een emmer) zonder de oorzaak aan te 
pakken, noemen we ook wel symptoombestrijding. 
In de onlangs gepresenteerde Defensiebegroting 
2022 worden op verschillende plekken emmertjes 
neergezet. Het demissionaire kabinet durfde het niet 
aan om het defensiedak op te klimmen. 

Hoeveel, zei je?
Tijdens Prinsjesdag wordt traditiegetrouw ook 
de Defensiebegroting voor het komende jaar 
bekendgemaakt. In 2022 krijgt Defensie er totaal 
structureel € 95 miljoen bij, en in 2021 incidenteel 
€ 90 miljoen. Die investering gaat hoofdzakelijk naar 
extra munitie voor opleidingen en trainingen, zorg 
voor veteranen en de versterking van de Militaire 
Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Tijdens de 
politieke beschouwingen is op basis van een motie 
in de Kamer nog € 300 miljoen beschikbaar gesteld 
voor achterstallig onderhoud aan (vooral) defensie

vastgoed. Dat klinkt 
niet verkeerd, maar 
wat is er beschikbaar 
voor de broodnodige 
salarisverhoging voor 
militairen (die al jaren 
wordt uitgesteld)? 
Voor het achterstal
lige onderhoud aan 
het loongebouw voor 
militairen (dat nog 
uit 1918 dateert)? Voor de noodzakelijke herstel
werkzaamheden aan personele, infrastructurele en 
ICTprojecten? Voor het aanpakken van het kolossale 
personeelstekort bij de krijgsmacht? Daar kunnen we 
kort over zijn: welgeteld nul eurocent. 

Armetierig
De Nederlandse premier heeft de afgelopen jaren 
meerdere keren toegezegd, ook aan onze NAVO
partners, het defensiebudget te verhogen. Wij 
zouden toegroeien naar de zogenoemde 2%norm 
(waarin een land 2% van zijn bruto binnenlands 
product (bbp) aan Defensie besteedt). Tot op heden 
is daar nog niets van terechtgekomen. Sterker nog: 
met de huidige investeringen zakken we naar een 
percentage van 1,47%. En als dat zo doorgaat dalen 
de defensieuitgaven in 2024 naar een armetierige 
1,38% van het bbp. Daarmee bungelt Nederland 
onderaan het Europese lijstje. 

Pijnlijke keuzes
In werkelijkheid moeten er de komende jaren mil
jarden extra geïnvesteerd worden om het lekkende 
defensiedak te repareren en futureproof te maken. 
Als dat niet gebeurt, moeten er pijnlijke keuzes 
gemaakt worden. Keuzes die cruciale gevolgen 
hebben voor (de gereedheid van) eenheden en 
defensiecapaciteiten. Om het belang van investeren 
in veiligheid aan het politieke verstand te peuteren, 
zal de BBTV/VBM er in ieder geval alles aan om de 
knelpunten binnen Defensie op de formatietafel te 
krijgen.   

Defensiebegroting 2022:

je kunt ’t dak op! 



Van nieuws tot nice to know

De Afghaan Eddie Idrees werkte 
8 jaar als tolk voor de Britse 
Special Air Service (SAS) en de 
Amerikaanse Green Berets. Hij 
beschrijft zijn bijzondere ‘mili
taire’ loopbaan in het boek Special 
Forces Interpreter, dat onlangs ver
scheen. Idrees (een schuilnaam) 
ging op meer dan 500 missies van 
speciale eenheden mee. Zo was 
hij betrokken bij diverse arresta
ties van terreurkopstukken, de 
bevrijding van bondgenoten uit 
Talibangevangenissen en uiteenlopende verkennings en inlich
tingenmissies. Naast speciale operaties beschrijft de auteur 
onder andere de Afghaanse cultuur, de opkomst van islamitisch 
extremisme en de omvangrijke corruptie binnen de Afghaanse 
krijgsmacht en politie. Idrees’ eerste kennismaking met de ope
rators van Delta Force: ‘’Ze zagen er anders uit dan de militairen 
die ik kende; ze waren groter, bewogen anders, droegen lange 
baarden, baseballpetjes en Oakleyzonnebrillen.’’ De voormalige 
tolk ontvluchtte na zijn laatste missie Afghanistan en woont en 
studeert tegenwoordig in het VK. Zijn boek is nu te koop bij Bol.
com voor €24. 

Het Nederlandse bedrijf Defenture mag de nieuwe tactische voer
tuigen voor de Duitse SFeenheid Kommando Spezialkräfte (KSK) 
gaan ontwerpen en produceren. Defenture 
ontwikkelde eerder de Vectorterreinwagen 
voor het Korps Commandotroepen (KCT). 
Deze robuuste, wendbare terreinwagen kan 
wereldwijd onder de meest extreme (weers)
omstandigheden worden ingezet voor speci
ale operaties. De Vector was de inspiratiebron 
voor de Duitse krijgsmacht om een soortgelijk 

voertuig voor de KSK te laten ontwikkelen. De Bundeswehr wil 
wel een grotere variant, zodat er meer materieel meegenomen 

kan worden (voor langere verkenningsmis
sies bijvoorbeeld). Daarnaast zal de nieuwe 
terreinwagen onder meer schotdetectiesyste
men, diverse radio’s, lange en korteafstands 
EO, wapenuitrustingen en hightech communi
catiesystemen ingebouwd krijgen. Defenture 
gaat waarschijnlijk 80 voertuigen voor de KSK 
produceren. 

Voor het eerst in de geschiedenis heeft een vrouwelijke matroos 
de Special Warfare Combatantcraft Crewmen (SWCC)opleiding 
afgerond. SWCC is een van de kleinste Amerikaanse speciale een
heden, en vormt samen met de Navy SEALs de maritieme special 
operation forces (vergelijkbaar met het Nederlandse NLMARSOF). 
SWCCoperators specialiseren zich in direct actionoperaties in 
waterrijk gebied, verkenningsmissies, boarding en SEREacties 
en ondersteuning bij de ex en infiltratie van andere SFunits aan 
land. SWCC telt zo’n 700 leden en 3 Special Boat Teams (SBT 12, 
20, 22). De marinevrouw (die anoniem zal blijven) rondde de 40 
weken durende SWCCopleiding af, die traditioneel start met de 
Naval Special Warfare Prep, een drieweekse training waar ook 
de SEALopleiding mee begint. Zij kreeg onlangs het felbegeerde 
SWCCinsigne opgespeld. 

Defenture gaat terreinwagens 
voor KSK produceren

SOF Nieuws

SF-tolk lanceert 
openhartig boek

Eerste vrouw voltooit 
loodzwaar SWCC-traject
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Het zal je niet ontgaan zijn dat 
de cao-onderhandelingen met 
Defensie al lange tijd vast-
zitten. Werkgever Defensie 
komt niet over de brug met 
extra financiële ruimte voor 
onder andere een broodno-
dige salarisverhoging van het 
personeel. Het overleg tussen 
de vakbonden en de werkge-
ver is al verschillende keren 
opgeschort en na informele 
verkenningen weer opgestart. 
Wat is nu de laatste stand van 
zaken?

Vanaf de zomer hebben de onder
handelaars verder overlegd over 
een nieuw arbeidsvoorwaarde
nakkoord. De onderhandelaars 
stelden op 1 oktober vast dat zij 
op dit moment niet tot een resul
taat kunnen komen. Ze hebben 
besloten de stand van zaken 
voor te leggen aan het Sector 
Overleg Defensie (SOD) en daar 
verder te bespreken. 

Inzetbrieven
Voor de zomer lieten de 
onderhandelaars weten om 
in september te vertellen wat 
de gesprekken over een nieuw 
akkoord hebben opgeleverd. Er 
is de afgelopen tijd uitgebreid 
gesproken over alle onder
werpen uit de verschillende 
inzetbrieven. Na de zomer 
hebben de gesprekken zich 
vooral gericht op de volgende 
onderwerpen:

•  Loonsverhoging;
•  Tijdelijke toelage loongebouw;
•  Woonwerkverkeer en thuis 

werken;
•  Pensioenakkoord;
•  Verlengen Sociaal Beleids

kader 2012;
•  Cafetariamodel;
•  Opleidingsbudget bij over

gang van militair naar burger 
en omgekeerd. 

Nieuw akkoord?
Tijdens de gesprekken zijn par
tijen op een aantal onderwerpen 
dicht tot elkaar gekomen. De 
onderhandelaars stelden ech
ter ook vast dat er onvoldoende 
mogelijkheden zijn om aan 
de wensen van alle partijen 
tegemoet te komen. Vooral 
de gewenste loonsverhoging 
en de maatregelen voor het 
woonwerkverkeer leggen een 
groot beslag op het beschik
bare arbeidsvoorwaardengeld. 
Daarom hebben de onderhan
delaars besloten het SOD te 
informeren over de stand van 
zaken en daar de lastige keuzes 
verder te bespreken. Tijdens het 
ter perse gaan van deze XRcise 
is nog niet bekend of er tijdens 
het SODoverleg (gepland medio 
oktober) een akkoord is bereikt. 
Kijk voor de laatste stand van 
zaken op de VBM of BBTV
website.  

Arbeidsvoorwaarden:  

hoe staat het ermee?

Cao-onderhandelaar namens de 
BBTV/VBM Jacques van Hulsen 
(vicevoorzitter BBTV/VBM).

Foto links: Voorlichting over de cao 
onderhandeling op de kazerne.

Foto hieronder: De ondertekening 
van de cao 2018-2020 door 
Defensie en de bonden.



INTERVIEW

Militaire prestaties laag 
voor laag afpellen

Bewegingswetenschapper Paul Schermers werkt voor het Fieldlab van 
de Koninklijke Marechaussee. Met de kennis die hij voorheen opdeed als 
onderzoeker in de topsport, richt hij zich nu onder andere op het (fysieke) 
prestatievermogen van militairen in de Marechausseeopleidingen. 
Door de randvoorwaarden van die opleidingen te perfectioneren, wil 
Schermers tot de beste resultaten en duurzame inzetbaarheid van 
KMar-personeel komen. ‘’Zonder eten hou je het misschien twee dagen 
vol in een koud, nat bos, maar de derde dag gaat je lichaam toch echt 
tegenstribbelen.’’

Het KMar-Fieldlab bestaat nog 
maar kort. Wat was de aanlei-
ding om het op te richten?
‘’In 2016 overleed marechaussee 
der 4e klasse Kelvin Bosman aan 
hitteletsel vlak na de eindmars. 
Na zijn dood stelde Defensie een 

onderzoekscommissie in die con
cludeerde dat er onvoldoende 
kennis bij het opleidings en 
trainingscentrum was over – 
specifiek – oververhitting en 
bewegingswetenschappen en 
fysieke belasting in het algemeen. 

Daarop ben ik in 2018 gevraagd, 
ook omdat ik eerder al bij de 
afdeling TrainingsGeneeskunde 
en TrainingsFysiologie (TGTF) 
van Defensie had gewerkt, om 
iets soortgelijks bij de KMar 
op te zetten. Dat doe ik vanuit 
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Hoog Risico Beveiliging (HRB) 
en de Gewapende Beveiliging 
Burgerluchtvaart (GBB). Daar 
kwamen veel rugklachtmeldin
gen binnen, mede vanwege de 
zware beschermingsvesten die 
zij vaak dragen. Om die klachten 
te verminderen is een veelzijdige 
aanpak nodig; we kunnen niet 
aan één knop draaien om dat 
probleem op te lossen. Dat heeft 
met fysieke fitheid te maken, 
met roostering, met werk
verdeling, met de manier van 
optreden. Momenteel loopt er, 
samen met het Amsterdam UMC, 
een onderzoek naar de taakbe
lasting van de Marechaussee. 
Sommige collega’s zullen 
gebaat zijn bij beweeginterven
ties, sommigen bij een ander 
dienstrooster, sommigen bij 
aanvullende krachttraining of 
aangepast materiaal. Door op 
deze manier naar inzetbaarheid 
te kijken kunnen we heel gericht, 
per individu, toewerken naar blij
vende, gezonde inzetbaarheid.’’

Welke verbeteringen heb je 
binnen de opleidingen kun-
nen aanbrengen?
‘’Er zijn mooie ontwikkelingen 

gaande binnen de KMar. Samen 
met de stafarts en –psycholoog 
hebben we het programma ‘Fit & 
Vitaal’ opgezet, waarin het fysiek 
en mentaal inzetbaar maken en 
houden van collega’s centraal 
staat. Vanuit dat programma 
worden drie interdisciplinaire 
teams opgezet, met onder meer 
een psycholoog, een arts en een 
bewegingswetenschapper. Een 
team werkt op het OTC, een op 
het LTC en een op de Staf. 
Het team op het OTC bekijkt 
de opleiding vanuit verschil
lende onderzoekdisciplines. 
Ook het opleidingskader is erbij 
betrokken. Zo krijgen leerlin
gen bijvoorbeeld sinds kort 
een vragenlijst die ze wekelijks 
mogen invullen (uiteraard hou
den we daarbij rekening met 
de privacy). Daarmee brengen 
we in kaart hoe ze er lichame
lijk en psychisch aan toe zijn. 
Bij eventuele problemen kun
nen wij vervolgens maatwerk 
bieden, door een leerling spe
cialistische hulp aan te reiken 
als dat nodig blijkt. Daarnaast 
hebben we bijvoorbeeld de 
‘fysieke leerlijn’ in de opleiding 
bijgeschaafd. Daarin hebben 

Paul Schermers, zelf fanatiek sporter, tijdens het Nationaal Militair 
Kampioenschap MTB.

Staf KMar waarbij ik de eerste 
anderhalf jaar op het OTC heb 
gezeten. Inmiddels heeft het 
OTC met Nick Dontje een eigen 
fieldlabmanager.’’

Is het Fieldlab ook opgezet 
om het uitvalpercentage in 
de opleidingen naar beneden 
te halen?
‘’Dat heeft bij de Marechaussee 
niet de hoogste prioriteit. Ik 
weet wel dat collega’s bij het 
KCT en het Korps Mariniers 
zich inzetten om het lage oplei
dingsrendement aan te pakken, 
maar bij de KMar is het uitval
percentage niet dermate hoog 
– eigenlijk behoorlijk laag zelfs. 
Daarnaast is het vullingspercen
tage uitstekend. De opleidingen 
tot marechausseebeveiliger en 
wachtmeester zitten altijd vol.’’

Zet jij je met het Fieldlab 
alleen in voor de opleidingen 
of ook voor de operationele 
eenheden? 
‘’Er is een shift richting opera
tioneel gemaakt en die gaan 
we op korte termijn uitbreiden. 
Kenmerkend voor de KMar is 
dat je na je opleiding (bijna) 
fulltime je werk gaat uitoefe
nen in het publieke domein 
– op straat dus, middenin de 
maatschappij. Daarin onder
scheidt de Marechaussee zich 
van de andere onderdelen, 
zoals de Landmacht, die vooral 
in het bos en op de kazerne 
optrainen naar oefeningen en 
uitzendingen. De belasting van 
het operationele werk is bij 
de KMar dus heel anders. Dat 
vraagt naar mijn mening dan 
ook om een andere manier om 
personeel inzetbaar te houden. 
Zo hebben we een onderzoek 
uitgevoerd bij het eskadron 



wil ook kijken hoe voeding, rust, 
kleding en temperatuur invloed 
hebben op de inzetbaarheid. 
Zo kunnen we de opleiding én 
de prestaties van de militair 
verbeteren.’’

Dat klinkt als een multidisci-
plinaire aanpak. Hoe werkt 
dat in de praktijk?
‘’Ik ben inderdaad een groot 
voorstander van brede samen
werking vanuit meerdere 
disciplines. Tijdens een bivak 
bijvoorbeeld is voeding van 
essentieel belang. Leerlingen 
krijgen bij ons vaak nood
rantsoenen uitgereikt, die in 
principe alle benodigde energie 
en voedingsstoffen zou moeten 
kunnen leveren. Maar wat blijkt? 
Veel leerlingen vinden die rant
soenen niet lekker en eten het 
niet of gedeeltelijk op. Dat hou 
je misschien twee dagen vol 
in een koud, nat bos, maar de 
derde dag gaat je lichaam toch 
tegenstribbelen. De fieldlabma
nager die nu op het OTC werkt 
is in voeding gespecialiseerd 
en onderzoekt nu hoe we dat 
probleem kunnen aanpakken. 
Daarnaast is er ook op tal van 
andere terreinen samenwer
king. Zo werkt er op de kazerne 
in Apeldoorn een podotherapeut 
die ons geweldig aanvult op het 
gebied van schoeisel. De groot
ste boosdoener in opleidingen 
zijn onderbeenklachten, en vaak 
leiden die dan weer tot blessures 
en uitval. Door goede schoenen 
aan te meten – en vooral de 
juiste maat en pasvorm; want 
dat gaat vaak fout onder leerlin
gen, kan de podotherapeut een 
hoop klachten voorkomen.’’

we met name het ‘groene deel’ 
van de Marechausseeopleiding 
onderzocht (de militaire basis
vaardigheden). Het fysieke 
aspect was uiteraard wel in het 
draaiboek beschreven, maar 
de belasting – hoe zwaar is het 
nou eigenlijk – was niet goed 
in kaart gebracht. Daardoor 
waren sommige onderdelen 
fysiek zwaarder dan gedacht en 
vice versa. De ene week kende 
bijvoorbeeld een heel hoge piek
belasting en de week erop een 
heel lage. Daar hebben we een 
meer gebalanceerde verdeling in 
kunnen aanbrengen.’’

Hoe pas je jouw kennis 
van de topsport toe binnen 
Defensie?
‘’De benaderingswijze is in grote 
lijnen hetzelfde. Als je kijkt 
naar de inzetgereedheid van 
sporters en militairen – waar 
fysieke training, voeding, rust, 
het prestatieklimaat, materiaal 
en uitrusting een belangrijke 
rol spelen – dan is er qua the
matiek overlap. Bij de topsport 
wordt ieder element dat invloed 
heeft op de prestatie volledig 
uitgepluisd. Als je bijvoorbeeld 
bij het baanwielrennen 70 kilo
meter per uur moet rijden, dan is 
bekend hoeveel wattage je moet 
trappen en welke krachttraining 
je daar dan het beste voor kunt 
doen. Zo worden prestaties laag 
voor laag afgepeld. Die werk
wijze heb ik meegenomen naar 
Defensie. Uiteraard kan dat niet 
op dezelfde schaal, maar de 
mindset is vergelijkbaar. Ik kijk 
dus bijvoorbeeld niet alleen of 
iemand na een mars van 10 kilo
meter nog inzetbaar is, maar ik 

Wat zou je als bewegings-
wetenschapper nog graag 
willen ontwikkelen bij de 
KMar?
‘’In de topsport train je speci
fiek voor de prestatie die je gaat 
leveren. Marathonlopers trainen 
anders dan 100 metersprin
ters. Bij de KMar wordt iedereen 
– binnen de twee basisopleidin
gen die we hebben – op dezelfde 
manier getraind, terwijl er talloze 
vervolgfuncties zijn. Al die func
ties hebben een andere mentale 
en fysieke belasting. Ik denk dat 
we de uiteindelijke functie, het 
beroep, meer centraal moeten 
stellen zodat we veel specifie
ker kunnen opleiden. Natuurlijk 
zijn er vervolgopleidingen, maar 
de taakbelasting verschilt van de 
taak die je doet. Het is natuurlijk 
niet realistisch om iedere mili
tair individueel op te leiden, en 
ik zie absoluut de meerwaarde 
van het groepsgewijs opleiden, 
maar bepaalde fysieke aspecten 
kun je wel op kleinschaligere 
basis aanbieden. Als je bijvoor
beeld een wielrenner met een 
groot uithoudingsvermogen 
binnenkrijgt, die het lopen van 
lange afstanden met bepakking 
niet gewend is, zou het mooi 
zijn om hem op dat vlak extra 
te begeleiden (door het lopen 
met bepakking anders op te 
bouwen). Omgekeerd geldt het
zelfde voor een powerlifter die 
meer hardlooptraining aange
boden zou kunnen krijgen (en 
minder krachttraining). Ik zie 
geen gescheiden opleidingen 
voor me, maar wel meer moge
lijkheid tot differentiëren binnen 
de opleiding.’’ 
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AFDELING APELDOORN 
Maandag 25 oktober 2021
Aanvang: 19.30 uur
Echos Home 
Deelenseweg 28
6816 TS Schaarsbergen

AFDELING LIMBURG 
Dinsdag 26 oktober 2021
Aanvang: 20.00 uur
Brasserie MINLI 
Strijthagen BV,
Einsteinstraat 5 
6372 BW Landgraaf

AFDELING DEN HELDER 
Woensdag 27 oktober 2021
Aanvang: 19.30 uur
Havengebouw
Het Nieuwe Diep 33
1781 AD Den Helder 

AFDELING DOORN 
Donderdag 28 oktober 2021
Aanvang: 10.00 uur
VBH-kazerne, Gouden Bal
Oude Arnhemse Bovenweg 1D
3941 XM Doorn

De komende periode zijn in heel Nederland weer Afdelingsvergaderingen voor alle leden van de BBTV/VBM. 
Kom ook naar een van de vergaderingen bij jou in de buurt! Dan kun je niet alleen onderwerpen inbrengen 
en bespreken, maar krijg je ook de meest actuele informatie over alles wat met jouw rechtspositie te maken 
heeft. 
NB: raadpleeg van tevoren www.vbm.info in verband met eventuele wijzigingen en/of updates.

AFDELING DEN HAAG
Donderdag 28 oktober 2021
Aanvang: 19.30 uur
VBM-kantoor
Ametisthorst 20
2592 HN Den Haag

AFDELING EINDHOVEN 
Maandag 1 november 2021
Aanvang: 19.00 uur 
Echos Home ‘De Vrijheid’
Eindhovensedijk 33
5688 GN Oirschot

AFDELING ASSEN
Maandag 1 november 2021
Aanvang: 19.30 uur
Brammert 
Johan Friso Kazerne
Balkenweg 3
9405 CC Assen

AFDELING 
TWENTE/EIBERGEN 
Woensdag 3 november 2021
Aanvang: 19.30 uur
Kulturhus 
Henry Woodstraat 62
7558 CP Hengelo

AFDELING 
WEST-BRABANT 
Dinsdag 9 november 2021
Aanvang: 19.30 uur
Polski Dome, geb-D 
‘Sociëteit Onder de Toren’ 
Trip van Zoudtlandt kazerne
De la Reijweg 95
4818 BA Breda

107e Algemene Vergadering 

Afdelingsvergaderingen 
BBTV/VBM 2021

https://www.vbm.info/


FILMRUBRIEK

 Last Night in Soho 

Psychologische thriller van de maker van 
Baby Driver met Anya TaylorJoy; je weet 
wel, onze schaakkoningin uit Netflix’ The 
Queen’s Gambit. Dat klinkt dus al veel
belovend. Eloise houdt zielsveel van 
mode en kan – vraag niet hoe – tijdrei
zen naar de jaren zestig. Daar ontmoet 
ze de adembenemende zangeres en 
modeicoon Sandy. Glamour galore, 
maar niets is wat het lijkt en we wor
den al snel meegesleurd naar duistere 
krochten en onheil. Maar daar kwamen 
we natuurlijk ook voor!

 Venom: Let there be Carnage 

Eddie Brock (Tom Hardy) pakt zijn dage
lijkse leven en carrière als journalist 
weer op maar dat valt niet mee als je je 
lichaam deelt met een symbioot zoals 
Venom. Die slooft zich alleen maar uit als 
beschermer, wil eeuwig knokken en ein
deloos schransen (ook mensen). Als de 
vreselijke Carnage plots opduikt, die zijn 
lichaam deelt met Cletus Kasady, moe
ten Venom en zijn buddy flink aan de bak 
om hun aartsvijanden een kop kleiner te 
maken. Een lekkere bloody Marvel mess!

 Top Gun: Maverick 

Toen jouw ouders nog pubers waren, 
kwijlden ze helemaal weg op de block
buster Top Gun. Objects of desire: Tom 
Cruise (ja, die liep toen ook al rond) 
en kickass straaljagers. Meer dan 3,5 
decennia later is er een vervolg waar ook 
Cruise (Maverick) weer in opdraaft. Als 
testpiloot is hij al die tijd bij de marine 
blijven vliegen. Nu moet hij voor een 
gevaarlijke missie een nieuwe lichting 
Top Gunpiloten opleiden, waaronder de 
zoon van zijn overleden maat Goose. Niet 
handig dat zijn grootste angsten dan weer 
opspelen. Tip: kijk eerst deel 1 en neem 
dan gezellig je pa & ma mee naar de bios 
voor Maverick. 

halloweeN kills

The gift that keeps on giving: al ruim 40 jaar 
slasht Michael Myers erop los in diverse fran
chises, remakes en misbaksels. In Halloween 
Kills zien we Jamie Lee Curtis weer, als de 
babysitter Laurie Strode. Laurie, haar dochter 
en kleindochter denken dat ze eindelijk afgere
kend hebben met killer Michael, maar surprise… 
onkruid vergaat niet. Het drietal sluit zich aan 
bij de inwoners van het stadje Haddonfield, 
die samen het heft in eigen handen nemen. 
Vastbesloten zijn ze: vannacht sterft het kwaad. 
Wij weten wel beter natuurlijk!

Door SuSt

https://www.youtube.com/watch?v=hL6R3HmQfPc
https://www.youtube.com/watch?v=-FmWuCgJmxo
https://www.youtube.com/watch?v=qSqVVswa420
https://www.youtube.com/watch?v=tB9WUIv9KH8
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STRIP



Sinds het uitbreken van het coronavirus hebben onze juristen verschillende jonge militairen 
bijgestaan, die direct of indirect te maken kregen met (de nadelige gevolgen van) COVID-19.
Sommigen van hen dreigden ontslagen te worden, omdat ze bijvoorbeeld nog in hun proeftijd 
zaten. Of omdat ze zelf besmet raakten en langdurig thuis kwamen te zitten, of vanwege positief 
geteste medecursisten en/of familieleden.
Gelukkig kwam Defensie, hierop terechtgewezen door onze juristen, ook al snel tot de conclusie 
dat het onder deze omstandigheden van bijzonder slecht werkgeverschap zou getuigen om een 
militair in opleiding vanwege een coronabesmetting of quarantaine in de proeftijd te ontslaan. 
Dat is dus allemaal teruggedraaid. Daar doen we het voor. Wij laten niemand achter.

Ontslag vanwege 
corona? Dacht het niet!

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


