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167 kilometer 
per uur 
… op een 
mountainbike!

Naar Litouwen
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behandeling 
van shin splints!
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opleiding?
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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

Ze sierde de allereerste XRcise-
cover. Nu, 25 jaar later, spreken 
we dancepionier DJ Isis opnieuw. 

Prof. dr. Martijn Kitzen over moderne oorlog-
voering, counterinsurgency en irregular 
warfare. 

Ingezet in Litouwen: krijg ik dan de veteranen-
status? 
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140e SPECIAL EDITION VAN ‘VRRROEMMM’, MET O.A. DE 
LIGHTYEAR ONE

4  VERZEKERING
5  INTRO
9  AON 
10  NATALIE GEEFT 

ANTWOORD 
12  VOORDELEN BBTV
14  BELASTINGBON
16  COVER-COMPILATIE
18  DE REDACTIE TIPT 
20   IN GESPREK MET 
21   TOEN & NU

Pluche

De Roebelcrisis van 1998 treft Rusland 
hard: de prijzen voor voedsel en drank  
stijgen met meer dan 100% en het Krem-
lin is zelfs genoodzaakt voedselhulp aan te 
vragen bij de internationale gemeenschap. 
De toenmalige president Boris Jeltsin 
(door velen gezien als een oude, seniele 
alcoholist) krijgt harde kritiek te verduren. 
Kort daarna neemt een jonge, voormalige 
KGB-agent de macht over en trekt Rus-
land uit de crisis. Poetin is sindsdien niet 
van het pluche geweken en rammelt – as 
we speak – aan de Oekraïense poort. Zal 
het tot een harde confrontatie komen? We 
vroegen het Martijn Kitzen, onderzoeker 
en docent aan de NLDA (lees het hele in-
terview vanaf p. 26). 1998 was natuurlijk 
ook het jaar waarin de allereerste XRcise 
het levenslicht zag. Daarom blikken we 
in dit speciale jubileumnummer terug en 
vooruit. En we trakteren uiteraard (kijk 
voor de QR-puzzel en de te winnen prijzen 
op p. 5!).

Veel leesplezier,

Namens de redactie,
Daniel Lameriks 

22  INTERVIEW JEAN DEBIE 
23  SOF NIEUWS 
24  FIT FOR ACTION 
30  MATERIEEL
31  LID WORDEN, DAAROM!
32  ZANDHAZEN

REDACTIONEEL
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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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PUZZEL & WIN!

QR-code puzzel

Vul hier de oplossingen in:

PAGINA 8 = 

PAGINA 10 = 

PAGINA 5 = 

PAGINA 19 = 

PAGINA 22 = 

PAGINA 25 = 

PAGINA 29 = 

&

Wat kun je winnen?
Onder de inzendingen verlo-
ten we een VVV-cadeaubon 
t.w.v. € 25, een Philips 
OneBlade t.w.v. € 35, een 
Army Multitool t.w.v. € 30 en 

een zakmes met flashlight   
 t.w.v. € 35. 

Doe mee en wellicht krijg 
je binnenkort een van deze 
prijzen thuisgestuurd! 

XRcise viert zijn 25e jaargang. En wie jarig is 
trakteert. Daarom hebben we een speciale 
QR-code puzzel in dit jubileumnummer uitgezet. 
Is dat lastig? Neuh. Leuk? Abso-f#$king-lutely. 
Vette prijzen? Reken maar. 

Hoe werkt het? 
De eerste puzzel (een woordzoeker) vind je op 
deze pagina. Vul de gevonden oplossing in bij 
‘paginanummer 5’ hieronder.

De andere puzzeltjes open je door de QR-codes 
verderop in dit blad te scannen. Die staan op de 
pagina’s: 8, 10, 19, 22, 25 en 29.  

Alle puzzels gedaan? In de gekleurde vakjes 
ontstaat van boven naar beneden de oplossing.

E-mail de oplossing voor 15 april 2022 naar:

puzzel@mijnvbm.nl
Vergeet niet je naam en adres te vermelden!

Per post mag natuurlijk ook:
BBTV puzzel
Postbus 93037
2509 AA Den Haag 

 Woordzoeker
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25 JAAR LATER

Gefeliciteerd met je jubileum. Hoe 
ziet 2022 eruit voor jou? 
‘’Hartelijk dank! Dat is natuurlijk dé 
vraag tegenwoordig in de dj- wereld, 
aangezien ik al bijna twee jaar niet 
heb kunnen optreden door de COVID-
maatregelen. In 2020/21 zijn er 
enorm veel shows afgezegd en ik 
hoop dat die dit jaar eindelijk kunnen 
plaatsvinden. Ik hoop ook van harte 
dat mijn solo-set in Paradiso door 
kan gaan. Sinds een paar jaar maak 
ik samen met Mozes Meijer muziek 
onder de naam Isis & Mozes. We wil-
len in 2022 weer een nieuwe release 
uitbrengen.’’ 

Je hebt al een imposante carrière 
achter de rug. Welke momen- 
momenten zal je nooit vergeten? 
‘’Dat zijn er eigenlijk te veel om op te 
noemen, maar die er echt uit springen 

zijn de helikopter-tour door Nederland 
samen met Ellen ten Damme. Wij vlo-
gen als Ambassadeurs van de Vrijheid 
op 5 mei 2007 naar 5 bevrijdingsfes-
tivals om op te treden. Maar ook het 
optreden tijdens de Klimaatmars in 
Kopenhagen voor 100.000 bezoekers 
zal ik nooit vergeten. En ik heb een 
keer mogen optreden op een leger-
basis in Nederland. Dat vond ik ook 
erg gaaf om te doen. Maar mijn toe-
spraak op Nationale Veteranendag in 
de Ridderzaal voor onder andere onze 
Koning is natuurlijk ook zeker het ver-
melden waard.’’

Je hebt over de hele wereld op 
dancefestivals gedraaid. Hoe was 
je leven toen je alle continenten 
bereisde om op te treden? 
‘’Nu ik moeder ben is het voor mij 
lastiger om op reis te gaan. Ook emo-

tioneel; je bent toch meer verbonden 
met Nederland dan voorheen. Dat 
neemt niet weg dat ik dol ben op 
reizen, dat heb ik de afgelopen tien 
jaar enorm gemist en de afgelopen 
twee jaar helemaal. Vroeger voelde 
ik me heel vrij om te reizen en heb 
ik een hoop pionierswerk gedaan als 
dj. Zeker als dj was ik vaak de eer-
ste vrouw die mensen ooit achter 
een draaitafel hebben zien staan. Als 
westerse, Europese vrouw ervaar ik 
sowieso dat je vaak ook iets komt 
‘brengen’ op het vlak van (vrouwen)
emancipatie.
Ik vind het heerlijk om alles even 
achter me te laten, nieuwe gronden 
te verkennen, en voor de troepen 
uit te gaan. Verder ben ik dol op de 
tropen en warme gebieden. Ik wil 
graag nog eens het Noorderlicht zien, 
naar IJsland of kennismaken met de 

‘Je kon bij wijze van 
poedelnaakt door de 
RoXY lopen’ 
De állereerste cover van de XRcise 25 jaar geleden 
werd gevuld door de toen aanstormende dance-dj 
100% Isis. In de jaren erna groeide Isis uit tot 
een van de bekendste dj’s die ons land ooit heeft 
gekend. Inmiddels wordt dj Isis (zoals ze sinds 
2006 heet) wereldwijd gezien als een van de vrou-
welijke pioniers op het gebied van electronic dance. 
De geboren Amsterdamse viert dit jaar zelf ook een 
bijzonder jubileum: met een solo-set in de grote 
zaal van Paradiso luidt zij komend voorjaar haar 
30-jarige dj-carrière in. Alle reden dus om Isis van 
der Wel, zoals ze voluit heet, wederom op te zoe-
ken voor een interview. De allereerste XRcise met Isis op de cover
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Sami of Mongoolse cultuur, maar de 
warmte mis ik nog het meest als ik in 
Nederland ben.’’

Hoe was het om als 20-jarige 
ineens in het middelpunt van 
de (internationale) spotlights te 
staan? 
‘’Sinds mijn 17e reis ik al door Europa 
als dj. Dat was natuurlijk een erg bij-
zondere ervaring, alhoewel ik me dat 
toen minder realiseerde; voor mij 
was het op dat moment ‘normaal’. 
Vanaf mijn 20e begon de dance-re-
volutie zich steeds meer over andere 
continenten te verspreiden, dus daar 
vlogen we dan ook naartoe. 
In het begin vond ik het allemaal wel 
grappig, en ik had geen idee hoe de 
wereld van de media en showbizz in 
elkaar stak. Omdat ik wel van thea-
ter en verkleden hou, was het voor 
mij allemaal een vorm van ‘spielerei’. 
Later realiseerde ik me dat anderen 
de teksten en beelden die de media 
hen voorschotelt heel serieus nemen, 
en moeite hebben die gemaakte 
wereld van de echte te onderschei-
den. Ook bestond sociale media 
toen nog niet en heb ik regelmatig 
last gehad van het frame dat ande-
ren om je heen bouwen, zonder dat 
je daar invloed op kan uitoefenen. Ik 
geloof dat ik daar de meeste moeite 
mee heb gehad. Nog steeds gebeurt 
dat weleens, maar tegenwoordig ben 
ik niet alleen wijzer, maar kun je zelf 
dankzij internet voor een groot deel 
bepalen hoe je jezelf presenteert. Dat 
is een groot voordeel van deze tijd.’’

Vroeger draaide je in iconische 
house-tempels als de RoXY. Hoe 
was de sfeer in die pionierende 
clubs destijds? Kon alles? 
‘’Het was, zeker in de beginjaren, het 
beste wat ik ooit in het Nederlandse 
clubleven heb meegemaakt. Die vrije 
sfeer van toen heb ik later ook maar 
zelden in het buitenland teruggezien.  DJ Isis, 2022 (foto: Brenda de Vries) 
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Je kon bij wijze van spreken poedel-
naakt door de RoXY lopen zonder dat 
je werd lastiggevallen. Het was ook 
voor het smartphone-tijdperk, met al 
die camera’s zullen we maar zeggen.’’ 

Afrojack vertelde onlangs in 
een interview dat er geregeld 
damesondergoed naar zijn dj-set 
op het podium wordt gegooid. 
Maak jij dat soort praktijken ook 
mee? 
‘’Damesondergoed heb ik nooit in 
mijn booth gevonden, wel een boxer-
short, maar dat komt niet vaak voor, 
haha. In Miami heb ik een paar dagen 
een ring van 10.000 dollar gedragen 
totdat het me duidelijk werd dat hij 
als trouwring bedoeld was. Toen heb 
ik ‘m maar weer teruggegeven.’’

De dance- en techno-scene zijn in 
verschillende opzichten ‘volwas-
sen’ geworden. Welke verschillen 
zie jij als je de housewereld van 
nu vergelijkt met de begindagen? 
‘’Het hangt er een beetje vanaf in 
welk land je bent, maar in ons land 

DJ Isis, 2016

stikt het van de regelgeving en heb ik 
soms het idee alsof ik in de peuter-
opvang terecht gekomen ben. Dat 
is natuurlijk erg jammer en het doet 
afbreuk aan de vrijheid die ik asso-
cieer met de begindagen van dance. 
Natuurlijk willen bestuurders dat eve-
nementen altijd veilig en beheersbaar 
blijven, dus ik begrijp een deel van de 
regeldrift wel, maar ik ben een groot 
voorstander van de zogenaamde 
‘regelluwe zones’, waarin meer 
ruimte is voor experiment. Door deze 
ruimte dan juridisch als zodanig af te 
bakenen, kun je de verantwoordelijk-
heid wat meer bij de gebruikers van 
die ruimte (zoals een festivalterrein) 
leggen.’’ 

Aan welk dance-event heb jij je 
hart verpand? 
‘’Het Amsterdam Dance Event (ADE) 
kent natuurlijk vele gezichten, maar 
ik denk dat Nederland echt trots kan 
zijn op dat evenement.’’ 

Tegenwoordig werk je ook als 
bestuurslid voor de Amsterdamse 
Kunstraad. Wat doe je in deze 
functie? 
‘’Naast mijn bestuurslidmaatschap 
ben ik binnen de Amsterdamse 

Kunstraad voorzitter van de disci-
pline Muziek(theater). Als Kunstraad 
adviseren we onder andere de 
burgemeester, wethouders en de 
gemeenteraad over het cultuurbeleid 
in Amsterdam.’’ 

Wat zijn voor jou belangrijke pij-
lers binnen het Amsterdamse 
cultuurbeleid? 
‘’Sinds het aantreden van het huidige 
college van Amsterdam is er voor het 
eerst beleid gemaakt op het gebied 
van Nachtcultuur en Vrije Ruimte. Als 
voormalig Nachtburgemeester moedig 
ik dat natuurlijk van harte aan. In ver-
houding gebeurt er in Amsterdam een 
hoop op het culturele vlak, maar als je 
onze hoofdstad vergelijkt met andere 
buitenlandse hoofdsteden is er nog 
een hoop terrein te winnen. Het lijkt 
me interessant om te onderzoeken 
hoe we Nederland (als geheel) cultu-
reel beter op de kaart kunnen zetten. 
Naast mijn werk als artiest zou ik dat 
een mooie uitdaging vinden.’

Achter de draaitafel in club Folies Pigalle
(Parijs, 1993) 

Scan de prijsvraag QR-code

https://indd.adobe.com/view/da8b4db6-da1e-4e2d-b435-d04d5141f195
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Natalie geeft 
antwoord 
Natalie van Os is jurist bij de BBTV. 
Zij krijgt dagelijks allerlei vragen 
van jonge beroepsmilitairen. In deze 
rubriek geeft ze antwoord op veel 
gestelde vragen. Deze keer gaat 
het over buitengewoon verlof. 

Heb jij ook een
vraag voor Natalie?

 VRAAG 1
Mijn vriendin en ik zijn al 7 jaar 
samen en we hebben besloten 
om komende zomer te gaan 
trouwen. We werken allebei 
bij Defensie en vroegen ons af 
of we hier verlof voor kunnen 
krijgen? 

ANTWOORD
Je kunt hier zeker verlof voor 
krijgen; het heet dan ‘bui-
tengewoon verlof’. In artikel 
85 van het Algemeen Militair 
Ambtenarenreglement (AMAR) 
is dit geregeld. Als je op een 
werkdag in ondertrouw gaat, 
krijg je daarvoor 1 dag verlof.
Voor het huwelijk zelf krijgen 
jullie ieder vier werkdagen. Je 
mag dan zelf bepalen hoe je 
die dagen wil opnemen. Je kunt 
bijvoorbeeld een deel opne-
men gedurende de voltrekking 

 VRAAG 2
Goed te horen dat we ieder 4 
dagen verlof krijgen voor het 
huwelijk, maar dat is dan zeker 
zonder behoud van inkomsten?

ANTWOORD
Alle soorten verlof, die staan 
opgenomen in artikel 85, 
zijn mét behoud van militaire 
inkomsten, dus ook het verlof in 
verband met jullie ondertrouw 
en het huwelijk.

van het huwelijk en het andere 
deel bijvoorbeeld tijdens de 
kerkdienst dan wel eventuele 
andere godsdienstige plechtig-
heden, die verband houden met 
het huwelijk. Daarnaast staan in 
artikel 85 ook andere situaties 
genoemd die, onder bepaalde 
voorwaarden, aanspraak geven 
op buitengewoon verlof (zoals 
een verhuizing, het bijwonen van 
vergaderingen van organen van 
het georganiseerd overleg mili-
tairen of voor het verrichten van 
werkzaamheden voor verenigin-
gen van militairen).

 Scan de prijsvraag QR-code

bbtv@mijnvbm.nl

070 315 51 11

https://indd.adobe.com/view/5be6853c-ff1b-4775-b2a9-f2942dd7461d
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 VRAAG 3
Mijn naam is korporaal Marc 
D. en ik zou gaan trouwen. 
Conform de regeling heb ik 
voor mijn ondertrouw 1 ver-
lofdag en voor het trouwen 
zelf 4 dagen verlof gekregen. Ik 
ga uiteindelijk toch niet trou-
wen, maar ik dacht ik houd die 
dagen gewoon. Levert dat pro-
blemen op? 

ANTWOORD
Verleend verlof op grond van 
artikel 85 wordt ingetrokken, 
indien dit niet wordt gebruikt 
voor het doel waarvoor het is 
gegeven. Dus nee, de verlofdag 
voor ondertrouw en de 4 ver-
lofdagen voor het huwelijk kun 
je niet houden; deze worden 
ingetrokken.

 VRAAG 4
Mijn naam is soldaat 1 Wendy 
K. en ik wil graag een functie 
buiten de krijgsmacht vervul-
len. Dit is voor de duur van 6 
maanden. Ik wil dit wel graag 
met behoud van mijn militaire 
inkomsten. Kan ik hiervoor ver-
lof krijgen?

ANTWOORD
Naast buitengewoon verlof op 
grond van artikel 85 en 86 van 
het AMAR, is er ook buiten-
gewoon verlof van lange duur 
mogelijk, al dan niet met behoud 
van militaire inkomsten. Dit is 
geregeld in artikel 87 van het 
AMAR. Ook hier kan de betrok-
ken militair een  aanvraag voor 

TER INFO

Naast buitengewoon verlof op grond van artikel 
85 AMAR, kan aan de militair op zijn of haar 
aanvraag buitengewoon verlof worden ver-
leend, indien degene die bevoegd is om dit ver-
lof te verlenen van oordeel is dat er bijzondere 
redenen zijn die hiertoe aanleiding geven. Dit 
staat opgenomen in artikel 86 van het AMAR. Je 
kunt maximaal 10 werkdagen per kalenderjaar 
buitengewoon verlof krijgen. Uiteraard geldt 
hiervoor wel dat er sprake moet zijn van bij-
zondere redenen. Voor dit verlof geldt dat het 
met behoud van militaire inkomsten wordt ver-
leend. Dit laatste is anders wanneer het hoofd 
defensieonderdeel, zonder de beperking van 
10 werkdagen, dit verlof verleent. Het verlof 
kan dan, al dan niet met behoud van militaire 
inkomsten of een gedeelte daarvan, worden 
verleend.

indienen. Als dit verlof alleen 
jouw persoonlijk belang dient, 
kan dit alleen zónder behoud 
van inkomsten worden verleend. 
Wanneer je echter een functie 
buiten de krijgsmacht wil gaan 
vervullen en met het te verlenen 
verlof niet alleen jouw per-
soonlijk belang, maar ook een 
algemeen belang wordt gediend, 
kan dit verlof in beginsel, voor 
ten hoogste één jaar en zonder 
behoud van militaire inkomsten, 
worden verleend.

Als het buitengewoon ver-
lof bedoeld is om de militair 
in de gelegenheid te stellen 
anders dan in vaste dienst, of 
een functie in dienst van een 

volkenrechtelijke organisatie 
te vervullen, of tijdelijk werk-
zaam te zijn ten behoeve van 
de Nederlandse Antillen dan 
wel als deskundige ten behoeve 
van een vreemde mogendheid, 
en het hoofd defensieonderdeel 
van mening is dat het algemeen 
belang wordt gediend met dit 
verlof, kan het verlof in beginsel 
worden verleend voor ten hoog-
ste drie jaren en zonder behoud 
van militaire inkomsten.

NB. Voor dit verlof, op grond 
van artikel 87 AMAR, geldt dat 
dit verlof niet eerder ingaat dan 
nadat  de daaraan verbonden 
voorwaarden door de betref-
fende militair zijn aanvaard!

 HULP NODIG? STUUR EEN MAIL NAAR: HELPDESK@MIJNVBM.NL



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  Autoverzekering
n  Korting op notaris
n  Kazernedekking
n  Hoge kortingen op A-merken  

in onze webshop

Word vandaag nog lid! Kijk op: BBTV.nl 

WIJ LATEN 
NIEMAND ACHTER

https://www.bbtv.nl/
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VRRROEMMM 140e

Special
Edition

De BaanBrekenDste De BaanBrekenDste 
Het lijkt wel een jongensboek: 5 Nederlandse 
studenten doen mee aan de World Solar 
Challenge en winnen met hun zelfgebouwde 
auto de wedstrijd. Ze beginnen een startup 
en harken een slordige 60 miljoen euro aan 
investeringen binnen. Inmiddels telt hun bedrijf 
120 medewerkers en rolt hun eerste elektri-
sche lange-afstands-zonneauto ter wereld 
binnenkort van de band. Deze unieke commer-
ciële zonneauto heeft de naam Lightyear One 
meegekregen. In het dak en op de motorkap 
zitten panelen die de auto 
op zonne-energie laten 
rijden. Daarnaast kun je 
‘m opladen aan de paal, 
waardoor de Lightyear een 
enorme actieradius krijgt 
(tot wel 750 km). De auto 
is vanaf het najaar 2022 
beschikbaar voor de con-
sument. Aan deze eerste 
versie hangt wel een stevig 
prijskaartje: € 149.000. 
De oprichters, Lex, Arjo, 
Martijn, Qurein en Koen, overwegen al een 
beursgang om in de toekomst een goedkoper 
model te kunnen lanceren. 

Niet alleen XRcise is jarig, ook autorubriek Vrrroemmm viert zijn jubileum. In de állereer-
ste XRcise – 25 jaar geleden – werd Vrrroemmm gelanceerd (en in alle daaropvolgende 
140 nummers is deze rubriek een vast item gebleven). Alle reden dus voor een special 
edition, met daarin: een voorproefje van de toekomst, het grootste gedrocht en de meest 
gelikete auto op Instagram. 

De FavorietDe Favoriet
Een Amerikaans autoprogramma onderzocht 
welke auto op Instagram het meest is getagd 
met de hashtag #DreamCar. Meer dan één 
vijfde van de Insta-gebruikers (22%) koos 
voor de Dodge Challenger als hun droom-
auto. Daarmee versloeg de Dodge nipt de 
Lamborghini Aventador (21%) en de Mercedes 
G-klasse (18%). De Challenger is ook erg popu-
lair onder Hollywoodsterren. Zo bezitten onder 
meer Billie Eilish, Arnold Schwarzenegger en 
Snoop Dogg een Dodge Muscle Car. 

De LeLijkste De LeLijkste 
Door de jaren heen hebben verschillende 
autobladen verkiezingen gehouden voor 
de Lelijkste Auto ooit. De auto die (zo goed 
als) altijd met vlag en wimpel wint: de Fiat 
Multipla. En eerlijk is eerlijk, ook de XRcise-
redactie kan er niet omheen. De Italianen 
staan normaal gesproken garant voor state 
of the art design, maar nu kunnen we niet 
anders dan concluderen dat de Multipla-
ontwerpers boven de tekentafel aan een 
crackpijp hebben gelurkt. Fiat heeft nog 

geprobeerd het model ‘op te frissen’, maar kon er, bij nader inzien, geen chocola meer 
van maken. In 2007 werd dan ook officieel gestopt met de levering van Multipla’s aan 
Nederlandse importeurs. Met recht dus de Allerlillukste Auto Ever.
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BELASTINGSERVICE





 

 

 

 Klik op ‘lidmaatschap-
nummer zoeken’. Vul jouw 
achternaam en geboortedatum 
in (xx-xx-xxxx = dag-maand-
jaar). Klik op zoeken.

 Vul de ontbrekende 
gegevens in. Maak zelf je 
wachtwoord aan. E-mail, 
telefoonnummer en/of mobiel 
zijn verplichte velden. Klik dan 
op aanmelden.

 Log in met je 
lidmaatschapnummer en 
wachtwoord. 

 Je bent gevonden. 
Klik op  het lidmaatschap-
nummer om door te gaan.

 Bevestig de ontvangen 
e-mail door op de activatie-
link te klikken in dit bericht. 
Klik in dit scherm op HIER om 
in te loggen.

 Selecteer hier de locatie, 
datum en tijdstip. 

Bij veel mensen valt in 2022 weer de beruchte blauwe envelop 
op de deurmat. Dat betekent dat je aangifte moet doen. De 
BBTV Belastingservice kan dit kosteloos voor jou doen. Wil je 
gebruik maken van de Belastingservice, meld je dan aan via  
www.bbtv.nl

Ik heb geen blauwe envelop ontvangen!
Dan kan het toch slim zijn om aangifte te doen. Dit is onder 
andere wanneer er in 2021 iets is veranderd in jouw persoonlijke 
situatie. Bijvoorbeeld: je bent gaan samenwonen, je hebt een 

huis gekocht, je hebt een lijfrenteverzekering afgesloten of je 
hebt (de verzorging van) een kind gekregen. Wanneer dit zo is, 
meld je dan aan bij de Belastingservice. 

Is er niets gewijzigd in jouw persoonlijke situatie 
en heb je geen blauwe envelop gekregen?
Dan hoef je geen aangifte te doen en hoef je je ook niet aan te 
melden bij de Belastingservice. Wel kan je laten controleren 
of je niet te veel belasting hebt betaald. Stuur dan een kopie 
van de jaaropgave naar ons op. Het adres staat onderaan de 
Belastingbon. 

Aanmelden
Ga naar www.bbtv.nl en klik op de belasting button. Weet je het 
wachtwoord van vorig jaar nog, dan kan je dat opnieuw gebrui-
ken. Volg anders onderstaande stappen voor het opzoeken en 
aan maken van jouw lidmaatschapnummer en wachtwoord. 
Aanmelden via internet kan tot 1 april 2022, zolang er plaats is!

 



Spelregels

•  Alleen particuliere aangiftes (géén bedrijven)
•  Aanmelden via internet  1)
•   Kun je voor 1 mei 2022 geen aangifte doen, dan moet je ZELF 

op tijd uitstel aanvragen bij de Belastingdienst: 0800-0543 
(houd je  Burgerservicenummer (BSN) bij de hand)

1)  De bon op de bladzijde hiernaast alleen gebruiken als het echt niet anders kan

En verder 
•  Je hebt geen DigiD-code nodig, wij versturen alle aangiften 

met onze eigen code
•  De Belastingservice is overdag. Alleen in Den Helder zijn 

avondafspraken mogelijk

Antillengangers opgelet! 
Bij uitzending naar de Antillen word je uitgeschreven 
uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Van de Belasting-
dienst ontvang je dan een vragenbrief “Verzoek om informatie 
bij emigratie”. Het is van groot belang dat je die vragen zorg-
vuldig beantwoordt en aangeeft militair te zijn! Als je dat niet 
doet, of je hebt geen formulier ontvangen, dan beschouwt 
de Belastingdienst jou als emigrant en ontvang jij het zoge-
naamde M-formulier. Het is dan onmogelijk om op de normale 
manier belastingaangifte te doen. 

Geef je op voor de Belastingservice op de Antillen.
Zie onder: Welke buitenlandlocatie kies jij?

Deadline internet
Tot 1 april 2022

Deadline bon
Tot 16 maart 2022

https://www.bbtv.nl/
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AANMELDBON (STUUR DEZE HELE PAGINA OP)

Let voor verdere informatie ook op de publicatieborden
en de dagelijkse orders. 

Stuur deze pagina voor 15 maart 2022
gefrankeerd terug naar:

BBTV Belastingservice 
 Postbus 93037

2509 AA Den Haag

 Naam en voorletters

 Adres

 Postcode + plaats

 Telefoon privé (verplicht)

 Telefoon werk

 Registratienummer/werknemersnummer of geboortedatum

 E-mail

 Op welke werkdagen tussen 15 februari en 15  april ben je verhinderd?

Welke locatie kies jij?
Zet een kruisje bij de plaats 
waar je geholpen wilt worden.

De buitenlandlocaties
Zet een kruisje bij de plaats waar 
je geholpen wilt worden.

Alléén als je je niet digitaal kunt aanmelden. 
A.j.b. zoveel mogelijk gegevens invullen en de hele bon 
opsturen.

 Amersfoort 

 Amsterdam

 Apeldoorn

 Assen 

 Bergen op Zoom 

 Breda 

  Capelle a/d IJssel 

 Den Bosch

 Den Haag 

 Den Helder (overdag)

 Den Helder (avond)

  Den Helder -

 Julianadorp

 Doorn 

 Ede/Harskamp

 Eindhoven/Oirschot 

 Emmen 

  Enschede/Twenthe

 Ermelo 

 ‘t Harde

 Havelte

 Heerlen

 Leeuwarden

 Nijmegen

  Oegstgeest

 Schaarsbergen

 Venlo

  Vlissingen

 Weert

 Aruba

 Curaçao

 Münster

--------------------------------
Voor de leden die ge plaatst zijn 
in Ramstein/Heidelberg geldt 
het volgende:

Vlb. Ramstein/Heidelberg
Aanmelden bij:
H. Klappers

% 0049 159 02 85 35 99
@ klappersharry@gmail.com

------------------------------------------

DATA BELASTING-
SERVICE BUITENLAND

Münster
23 maart

Ramstein
11, 12 en 13 april

Curaçao
4 april - 20 april

Aruba
22 april - 29 april
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COMPILATIE

In beeld
Frankrijk verslaat Brazilië met 3-0 in de finale en wordt 
wereldkampioen voetbal. Bill Clinton ontkent op televisie dat 
hij een seksuele relatie had met zijn stagiaire Monica Lewinsky. 
De film Titanic wint 11 Oscars. Wim Kok wordt voor de 2e keer 
minister-president van Nederland. Google wordt opgericht. We 
hebben het natuurlijk over het jaar 1998. Het jaar waarin ook 
tijdschrift XRcise voor het allereerst verschijnt. We maakten 
in die 25 jaargangen 140 nummers. Hierbij een compilatie van 
XRcise-covers door de jaren heen. 
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De nieuwste releases onder de loep

DE REDACTIE TIPT...

 PODCAST 

 FILM EVENT

Van 16 t/m 22 april 2022 worden de 5e Invictus Games in Den Haag gehouden. 
De Invictus Games (IG) zijn een interna tionaal sportevenement voor fysiek en 
mentaal gewonde militairen. Veteranen van over de hele wereld nemen het in tien 
verschillende sporten − zoals atletiek, gewichtheffen, handboogschieten en rolstoel-
basketbal − tegen elkaar op. Prins Harry van Engeland (zelf Afghanistan-veteraan) is 
mede oprichter van de IG en zal naar verwachting de komende Games in het Haagse 
Zuiderpark officieel openen. Wil jij graag aanwezig zijn bij dit bijzondere sportevene-
ment? Voor veteranen is er korting en een speciale ticketregeling (via het Veteranen 
Instituut). 
Kijk voor meer informatie op: 
invictusgames2020.com/ 
(de IG zijn vanwege COVID tweemaal verzet; vandaar de ‘2020’ in het webadres). 

Over het leven van stervoetballer Zlatan 
Ibrahimović verschijnt binnenkort de bioscoop-
film ‘I Am Zlatan’. De film gaat over zijn (soms 
harde) weg naar de top. Als zoon van Bosnisch-
Kroatische ouders groeide Ibra op in een rauwe 
immigrantenbuurt van de Zweedse stad Malmö. 
De jonge Zlatan ziet maar één uitweg om aan 
de armoede te ontsnappen: het najagen van 
zijn droom om profvoetballer te worden. 
Uiteindelijk groeit hij uit tot een van de grootste 
voetbalfenomenen ter wereld, bij topclubs als 
Barcelona, Ajax, Juventus, Paris Saint-Germain 
en AC Milan. De film kwam met medewerking 
van Ibra zelf tot stand. Een intieme inkijk achter 
de schermen dus, die kanten van de baljongleur 
toont die we nog niet eerder zagen. Vanaf april 
’22 in de Nederlandse bioscopen. 

In de podcastserie Delta Tango bespreken 
de defensie- en terrorismeverslaggevers van 
De Telegraaf de laatste stand van zaken op 
het gebied van krijgsmacht en (internatio-
nale) veiligheid. Dus van marine schepen tot 
F-35’s en van veteranen tot jihadisten – niets 
blijft onbesproken. In deze tweewekelijkse 
podcast worden ook geregeld defensie-ex-
perts uitgenodigd, zoals Patrick Bolder die 
bevraagd wordt over het Russische anti-
satellietwapen waarmee Poetin onlangs een 

satelliet vernietigde, en bijvoorbeeld verslaggever Elif Isitman, waarmee de zware 
klus die de nieuwe minister van Defensie Ollongren te wachten staat wordt bespro-
ken. Luistertip! Beschikbaar op je podcastapp of streamingsdienst. 

https://invictusgames2020.com/
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 BOEK

 GAME

 ALBUM

Kensington startte ooit als schoolbandje 
(in het Utrechtse Zeist), maar verkoopt 
inmiddels de Cruijff Arena met twee 
vingers in de neus uit. De vier band- 
leden (Eloi, Casper, Jan en Niles) groei-
den op met de roemruchte akoestische 
albums van Nirvana en Pearl Jam. Het was 
dan ook een langgekoesterde wens van de 
band om zelf ooit een akoestische plaat uit 
te brengen. Dat album is er nu en kreeg de 
titel Unplugged mee. Kensington nam het 
album op voor een live-publiek in Tivoli en werd begeleid door strijkers en blazers. 
Het resultaat mag er zijn: de stadion-rocksound is eraf, wat rest zijn uitgeklede songs 
als Riddles, Streets en War teruggebracht tot hun essentie. Nu te koop voor € 16,99 
of te beluisteren via je streamingsdienst.

Tijdens een vredesmissie in Irak wordt een 
nachtelijke patrouille van de Koninklijke 
Marechaussee onder vuur genomen. Een 
hinderlaag met dramatische gevolgen. Zes 
marechaussees en hun tolk worden van alle 
kanten beschoten. De kogels vliegen hen om 
de oren. Een van de mannen is op slag dood, 
een ander raakt zwaargewond. Deze nacht 
gaat de geschiedenis in als een van de meest 
gewelddadige nachten van de Nederlandse 
krijgsmacht in vredestijd. In het onlangs ver-
schenen boek Onder Vuur vertelt Emiel Jansen, 
een van de overlevenden, zijn aangrijpende ver-
haal. Emiel verloor niet alleen zijn maat Jeroen 
Severs, maar kampt sindsdien ook met PTSS. 
Zowel privé als in zijn werk bij de KMar zoekt 
hij naar een weg om de gebeurtenissen een 
plaats te geven. Onder Vuur is nu te koop in 
de (online) boekwinkel voor € 21,99. 

De nieuwste Rainbow Six-editie die onlangs uitkwam, Rainbow Six Extraction, zou 
eigenlijk de naam Quarantine meekrijgen. Game-ontwikkelaar Ubisoft sleutelde zes 
jaar aan deze bloedstollende game en wijzigde onlangs, om begrijpelijke redenen, de 
naam. In Extraction wordt de wereld opgeschrikt door de komst van een parasiet die 
mensen verandert in zombie-aliens. Terwijl de rest van de planeet in een lockdown 
verblijft, is voor jou de schone taak weggelegd om virus-verspreidende monsters tot 
gehakt te schieten. Extraction weet een verdraaid smakelijke cocktail te creëren van 
enerzijds tactische gameplay en anderzijds overdonderende gevechtsactie. Rainbow 
Six staat daarnaast bekend om zijn felrealistische wapengebruik, en dat is in deze 
nieuwste ook weer het geval. Onze tip: haak vooral aan; het angstzweet krijg je er 
gratis bij. Nu te koop voor € 44,99 (PlayStation, Xbox en pc). 

 Scan de prijsvraag QR-code

https://invictusgames2020.com/
https://indd.adobe.com/view/8cd21b4f-9f56-48bf-a688-b348e539f4b7
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SPOT ON 

1. Welke problemen onder 
defensiemedewerkers zie je 
regelmatig terugkeren?
‘’Tussen werknemer-werkgever 
zie ik vaak dezelfde hete hang-
ijzers. Als ik een top 3 moest 
samenstellen, staat ontslag 
bovenaan. Dat heeft natuurlijk 
een grote impact op iemands 
leven en men schakelt ons dan 
al snel in voor advies of hulp. 
Daarna volgen de (slechte) 
beoordeling door de leiding-
gevende en de functietoewijzing 
(-> is die wel eerlijk gegaan?).’’

2. Welke problemen op 
de defensiewerkvloer zijn 
nieuw?
‘’Toen ik bij de BBTV begon, 
was er nog maar net internet 
en communiceerden we voor-
namelijk per telefoon en post 
met de leden die we bijston-
den. Nu speelt ons leven zich 
grotendeels online af. Voorheen 
dacht je wel 3 keer na voordat je 
een brief schreef en de envelop 
dicht likte, nu heb je een appje 
of chat in no time verstuurd. 
Foute teksten of afbeeldingen 

die je misschien gedachteloos 
verzendt, kunnen verstrekkende 
gevolgen hebben doordat men-
sen er aanstoot aan nemen. Ik 
heb al verschillende defensie-
medewerkers bijgestaan die zo 
tegen de lamp zijn gelopen.’’ 

3. Hang je dan meteen aan 
de hoogste boom?
‘’Niet in alle gevallen, maar het 
is goed mogelijk dat je wel wordt 
ontslagen. Sociale veiligheid is 
een belangrijk onderwerp nu 
en voor discriminatie geldt een 
zero tolerance-beleid. Maar ook 
als er geen ontslag volgt, is de 
(sociale) impact vaak groot voor 
de militair.’’

4. Na ‘The Voice’ komen er 
veel gevallen van grens-
overschrijdend gedrag naar 
buiten. Binnen Defensie ook? 
“Het verschil met The Voice is 
dat er binnen Defensie al veel 
langer aandacht is voor sociale 
veiligheid. Dat neemt niet weg 
dat grensoverschrijdend gedrag 
nog steeds voorkomt. 
John de Mol werd aangepakt 
omdat hij zei dat er voldoende 
loketten zijn waar vrouwen zich 
kunnen melden. Die loketten zijn 
er binnen Defensie ook, maar 
het gaat er uiteindelijk om dat 
er een cultuur ontstaat waarin 
zulk gedrag niet meer getole-
reerd wordt. En dat proces zal 
tijd kosten”.

5. Welke tips heb je?
‘’Zorg dat je de weg weet als je 
tegen problemen aanloopt. Wij 
kunnen je ook helpen het goede 
spoor te vinden. En daarnaast: 
denk goed na wat je van jezelf 
laat zien op social media, van 
Instagram tot LinkedIn. Je bent 
zichtbaarder dan je denkt.’’ 

vragen aan… 
BBTV-jurist 
Maarten 
Maarten de Haas is met zijn 18 dienst jaren 
bij de BBTV een ervaren vakbondsjurist. 
Tijdens zijn loopbaan stond hij een keur aan 
defensiemedewerkers bij. We legden deze 
doorgewinterde meester in de rechten 5 vra-
gen voor. 
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MINDEF

Toen vs. nu
XRcise houdt Defensie al een kwart eeuw kritisch onder de loep, zoals het een goed 
vakbondsblad betaamt. Maar hoe zag de krijgsmacht er 25 jaargangen geleden eigen-
lijk uit? Wat speelde er toen en wat nu? We zetten het voor je op rij: 1998 versus 2022. 

1998 .......................................................................... 2022

Frank de Grave is 
minister van Defensie. 
De Grave stelt een 
onderzoek in naar de Val 
v a n  S r e b r e n i c a . 
Uitkomst: er blijkt een 
doofpotcultuur bij 
Defensie te zijn waar- 
door hij zelf moet af- 
treden. De Grave was 
daarnaast als eerste 
minister betrokken bij 
het  Joint  Str ike 
Fighter-project.

Wat is er in het nieuws? In 
1998 neemt de krijgsmacht 
voor het eerst Apache 
gevechtshelikopters  in 
gebruik, 2 militairen komen 
om het leven tijdens een 
oefening in Noorwegen omdat 
ko o i c o n s t r u c t i e s  o p 
viertonners nog niet verplicht 
zijn en Defensie neemt de 
eerste maatregelen om 
personeel tegen chroom-6 te 
beschermen. 

N e d e r l a n d s e 
militairen zijn in 
deze periode o.a. 
uitgezonden naar 
Bosnië (SFOR), de 
Perzische Golf 
(MIF) en Cyprus 
(UNFICYP). 

De Nederlandse 
krijgsmacht doet 
mee aan missies 
in o.a. Irak (bevei- 
liging Erbil Air- 
port), Litouwen 
(eFP) en Somalië 
(VPD). 

Kajsa Ollongren treedt 
aan als minister van 
Defensie. Ollongren, ook 
wel bekend van haar 
A4tje met ‘Omtzigt, 
functie elders’ erop, 
gaat aan een lastige klus 
beginnen: de pro- 
blemen op het gebied 
van personeel en 
materieel zijn groot. 
Pluspunt: het kabinet 
heeft de komende jaren 
extra geld opzijgezet 
voor Defensie . 

In 2022 starten de bonden 
het overleg met Defensie 
weer op om een nieuwe cao 
en loongebouw te realiseren, 
Duitse en Nederlandse 
luchtverdedigings eenheden 
gaan nauw samenwerken om 
gezamenlijk bescherming 
te kunnen bieden tegen 
luchtdreigingen en de onbe- 
mande MQ-9 Reaper wordt 
officieel in gebruik genomen. 

De Diemaco C7 is het 
standaardwapen van de 

Nederlandse krijgsmacht. 
De Diemaco (kaliber 5,56 × 
45 mm) is semiautomatisch 

en heeft een effectieve 
dracht van 400 meter. 

 Vanaf 2009 tot 
heden is de Colt C7 het 

stan-daardwapen. De Colt 
heeft hetzelfde kaliber als 
zijn voorganger, maar de 
max. effectieve dracht is 

verbeterd: 
550 meter. 
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INTERVIEW VOORZITTER 

Hoe was het met de jonge 
militair gesteld in die 
begindagen?
‘’In die tijd hadden jonge mili-
tairen een BBT-aanstelling, 
beroeps bepaalde tijd. Daarvoor 
had je de dienstplicht en de 
KVV-er, kort verband vrijwilliger. 
In 1994 zijn de schoolbataljons 
opgericht om beroepssoldaten 
op te leiden. Wij zagen toen van-
uit vakbondsperspectief dat die 
jongeren geen platform hadden 
waar ze hun opvattingen over het 
werken binnen Defensie kenbaar 
konden maken. Dat is opgezet 
in de vorm van de BBTV, onder 
de hoede van de VBM. Het blad 
XRcise moest toegankelijk zijn, 
zodat jonge militairen die net 
kwamen kijken, ook de stoffige 
en soms ambtelijke teksten en 
regelingen konden begrijpen. De 
XRcise gaf hen informatie over 
arbeidsvoorwaarden en uitleg 
als zij bijvoorbeeld juridisch in 
de knel kwamen.

Jonge militairen zijn niet alleen 
maar bezig met werken, maar 
ook met stappen, sport, auto’s 

en andere hobby’s, dus schreef 
de redactie daarover ook.’’

Er waren ook wel eens klach-
ten, dat er soms wat ál te veel 
vrouwelijk schoon in stond.
‘’Dat was in de begintijd hele-
maal geen issue, maar in de 
loop der jaren is de XRcise wel 
aangepast. Ook zo’n blad heeft 
te maken met ontwikkelingen in 
de samenleving en reacties uit 
de militaire populatie. Diversiteit 
en inclusiviteit zijn tegenwoordig 
belangrijke thema’s.’’

Wat heeft de BBTV bereikt 
voor zijn leden?
‘’Jaarlijks staan de VBM en BBTV 
met hun juristen en juridisch 
adviseurs tussen de 200 en 300 
jonge militairen bij in individu-
ele zaken. De vakbond zet zich 
daarnaast veelvuldig in voor 
salarisverhoging, al is dat politiek 
lange tijd heel moeilijk geweest. 
De salarissen voor jonge militai-
ren zijn te laag. Militair zijn is een 
gevaarlijk beroep en dat moet 
op een goede manier worden 
beloond. Het streven moet wat 

de VBM en BBTV betreft zijn dat 
de jonge militair start met € 14 
per uur. Dat gaat Defensie veel 
geld kosten, maar het maakt 
Defensie aantrekkelijker als 
werkgever en de jonge militair 
kan dan weer gewoon zijn eten 
op de kazerne betalen.’’

Is lidmaatschap van de vak-
bond nog even belangrijk als 
25 jaar geleden?
‘’Het blijf áltijd belangrijk. De 
belangen van de werkgever zijn 
nu eenmaal anders dan die van 
de manschap of korporaal. Heb 
je bijvoorbeeld te maken met een 
dienstongeval, dan is het belangrijk 
dat je geholpen wordt door je vak-
bond. Die zaken zijn in 25 jaar niet 
veranderd. De BBTV spant zich nog 
altijd dagelijks in om de positie van 
de jonge militair te verbeteren.’’

‘Minimumsalaris militair 
moet naar 14 euro 
p/uur’ 

De XRcise viert zijn zilveren jubileum. Iemand die 
de start van de BBTV en de XRcise van dichtbij mee-
maakte is Jean Debie, de huidige voorzitter van de 
BBTV/VBM. Debie was destijds algemeen bestuurslid 
bij de vakbond.

 Scan de prijsvraag QR-code

https://indd.adobe.com/view/5f51ffd5-92a9-41b9-b31a-b1e979a55294
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Van nieuws tot nice to know

Kaboem! Nieuw: de draadloze LORIS 
Kikvorsmannen en duikers van het KCT worden binnenkort uitgerust met een nieuw 
draadloos ontsteeksysteem voor explosieven. Dit ontsteektoestel, LORIS (Long 
Range Initiation System) genaamd, zal de oudere detonatiesystemen met haspels 
en draden gaan vervangen. Het gecontroleerd op afstand ontsteken van explosieven 
zal hiermee in de toekomst efficiënter, effectiever en veiliger gaan plaatsvinden. 
Dankzij het ingebouwde Float-systeem kunnen de explosievenexperts van speciale 
duikeenheden het toestel ook onder water gebruiken. Een kikvorsman verbindt dan 
het ontsteektoestel aan het explosief en vervolgens drijft een ontvanger naar het 
wateroppervlak. Demolitie-experts kunnen daarna het explosief vanaf een veilige 
afstand laten ontploffen. Defensie Materieel Organisatie (DMO) voert momenteel tes-
ten uit met de LORIS. Als de ontsteeksystemen 
veilig blijken, zullen NLMARSOF en KCT hun 
gebruiksinstructies en trainingen ontvangen. 

Bron: Defensie.nl

De Amerikaanse luchtmacht ontwikkelt momenteel een amfibische versie van het 
MC-130J-vliegtuig om snel en efficiënt speciale eenheden vanaf de (zee)kust in 
te kunnen zetten. Die wens bestond al langer bij het Air Force Special Operations 
Command, maar is in een stroomversnelling geraakt door het veranderende taken-
pakket van de special forces. De afgelopen decennia vochten ze vooral in het droge, 
bergachtige landschap van Afghanistan, Irak en Syrië. 
De internationale focus verschuift nu naar met name Chinese en Russische agressie 
(zoals in de Zuid-Chinese Zee). Met een ‘bootvliegtuig’ kunnen troepen − overal ter 
wereld − razendsnel ex- en infiltreren, bevoorraden en gewonden afvoeren zonder 
gebruik te hoeven maken van landingsbanen op het vaste land. De US Air Force ver-
wacht dat de eerste amfibische MC-130J’s begin 2023 operationeel zijn. 

Bron: Military.com 

‘Nu of nooit’ 
verschenen
In het interview dat we met 
hem hadden (XRcise april 
’21) vertelde Dai Carter al 
dat hij met een boek over zijn 
ervaringen bij het Korps Commandotroepen 
bezig was. Dat boek, Nu of nooit (het motto van 
het KCT) getiteld, ligt sinds kort in de schap-
pen. Dat het boek er trouwens nu al is, mag een 
prestatie heten: Dai begon met schrijven kort 
na de geboorte van zijn eerste kind (lees: korte, 
gebroken nachten en never ending poepluiers). 
Tegelijkertijd liepen de opnames van seizoen 2 
van Kamp Van Koningsbrugge en was hij full-
time aan het werk als opleidingsmanager bij 
Triangular Group. In Nu of nooit deelt Carter 
de lessen die hij meenam uit zijn carrière bij 
de Nederlandse Special Forces. Naast verhalen 
over de opleiding, het parate werk, broeder-
schap en doorzettingsvermogen, schrijft hij 
over mentale kracht en wat ervoor nodig is om 
commando speciale operaties te worden. Dai’s 
boek is nu te koop voor € 22,50 in de (online) 
boekhandel.

Bron: Uitgeverij Prometheus

SOF Nieuws

‘Bootvliegtuig’ 
voor SOF- 
operators 

https://www.defensie.nl/
https://www.military.com/
https://uitgeverijprometheus.nl/catalogus/nu-of-nooit.html
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F1

Wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen trapte seizoen 2022 af met een oefensessie op het bevroren 
racecircuit van Zell am See (Oostenrijk). Verstappen nam het op tegen ijsspeedway-coureur Franky Zorn om 
zich voor te bereiden op de verdediging van zijn F1-wereldtitel. Op speciale Pirelli-spikebanden beoefende 
‘Mad Max’ onder meer zijn autobeheersing. Verstappen: ‘’Dit was mijn eerste keer op ijs met een Formule 
1-auto. Het was interessant en het is behoorlijk glad, dus je moet voorzichtig zijn. Alles is erg koud, inclusief 
de remmen. Dat maakt het moeilijker, maar zo krijgen we nog meer informatie over de mogelijkheden van 
de auto.’’

 Foto: P. Vuckovic / Red Bull Content Pool

Verstappen test auto 

op ijs-parcours
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INFO 

De Tweede Kamer heeft in 
de Veteranenwet vastgelegd 
wanneer een persoon de vete-
ranenstatus krijgt toegekend. 
Volgens die wet is een veteraan:

‘’De militair, de gewezen mili
tair [militair uit actieve dienst, 
red.], of de gewezen dienst
plichtige, van de Nederlandse 
krijgsmacht, dan wel van het 
Koninklijk Nederlands Indisch 
Leger, en ook van het vaarplich
tig koopvaardijpersoneel, die 
het Koninkrijk der Nederlanden 
heeft gediend onder oorlogs
omstandigheden dan wel heeft 
deelgenomen aan een missie ter 

Ingezet in Litouwen:

krijg je dan de 
veteranenstatus?
Een aantal BBTV-leden zit op dit moment in Litouwen (als onderdeel 
van de enhanced Forward Presence). Sommigen vragen zich af of ze 
na terugkomst recht hebben op de veteranenstatus. Een meer dan 
logische vraag, want deze militairen en hun collega’s worden 6 maan-
den lang in het buitenland ingezet. Ze bereiden zich erop voor als een 
missie, het wordt beleefd als een missie en het thuisfront ervaart het 
als een missie. Maar is het dat ook? En krijg je dan de veteranenstatus 
na afloop?

handhaving of bevordering van 
de internationale rechtsorde voor 
zover deze missie bij regeling van 
Onze Minister is aangewezen.”

Met andere woorden, kort door 
de bocht samengevat: een vete-
raan is een militair (actief of uit 
dienst) die onder oorlogsomstan-
digheden of in een internationale 
rechtsorde-missie heeft gediend. 
De vraag is nu: wordt de enhan
ced Forward Presence (eFP) in 
Litouwen als zodanig aange-
merkt? Het antwoord daarop 
is kort: nee. Om de veteranen-
status te krijgen moet de inzet 
dus onder oorlogsomstandighe-
den hebben plaatsgevonden of 
ter handhaving of bevordering 
van de internationale rechts-
orde (ook wel peacekeeping 
genoemd). eFP is een gezamen-
lijke NAVO-verdediging binnen 
het bondgenootschap en valt 
daardoor niet onder de gestelde 
eisen uit de Veteranenwet. Een 
officiële uitzending of missie is 

het dus niet, ook al voelt dat mis-
schien wel zo. 

Erkenning en waardering
Om personeel dat in Litouwen 
is ingezet tóch te eren met 
erkenning en waardering, heeft 
de minister van Defensie (met 
terugwerkende kracht) besloten 
om herinneringsmedailles uit 
te reiken. De Commandant der 
Strijdkrachten reikte in 2021 het 
eerste eremetaal uit aan de in 
2017 en 2018 ingezette defen-
siecollega’s. De rest – inmiddels 
zo’n 3000 militairen – kregen en 
krijgen de medaille bij de eigen 
eenheid.

 Scan de prijsvraag QR-code

https://indd.adobe.com/view/61264538-01dd-4ec6-8441-44bc7c7987a8
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INTERVIEW 

Warlords, 
cyberterreur en 
overdonderende 
vuursteun
In deze jubileum-editie kijken we niet alleen 
terug, maar werpen we ook een blik op de 
toekomst. Dat doen we met prof. dr. Martijn 
Kitzen, oud-militair, veteraan en hoogleraar 
Irregular Warfare & Special Operations aan 
de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). 
Martijn doet onder meer onderzoek naar 
moderne oorlogsvoering en counterinsur-
gency. Hoe kijkt hij naar het conflict tussen 
Rusland en Oekraïne? Welke lessen kunnen 
we trekken uit Afghanistan? En hoe ziet het 
slagveld van de toekomst er eigenlijk uit? 
We spraken Martijn op zijn werkkamer op de 
Faculteit Militaire Wetenschappen in Breda. 

Je deed een groot onderzoek 
naar moderne oorlogsvoe-
ring waarbij de vijand zich 
schuilhoudt onder de bevol-
king. Daarin vergeleek je de 
Nederlandse inzet in Uruzgan 
met het optreden in Atjeh 
(voormalig Nederlands- 
Indië). Wat kwam daaruit 
naar voren? 
‘’Bij de Afghanistan-missie 
hadden we te maken met tali-
banstrijders die deel uitmaakten 
van de lokale bevolking. Dat 
maakte oorlogsvoering voor 
buitenlandse militaire troepen-
machten, zoals de Nederlandse, 

gevaarlijk en chaotisch. Ik wilde 
daarom weten hoe je meer 
vat krijgt op de lokale bevol-
king, want het viel me op dat 
Nederlandse KNIL-militairen 
vroeger in de koloniën ook al met 
dit probleem kampten. Je wordt 
ver weg uitgezonden, spreekt de 
taal niet, kent de cultuur niet en 
er bevinden zich opstandelingen 
onder de bevolking. Hoe ga je 
daarmee om? 

In Atjeh slaagde generaal Van 
Heutsz erin de lokale heer-
sers met dwang en beloning 
aan zich te binden. In Uruzgan 

werd dezelfde strategie toe-
gepast met als groot verschil 
dat we tegenwoordig natuurlijk 
geen geweld tegen de bevol-
king gebruiken. En die methode 
werkt. Door samen te werken 
met stam- en regeringsleiders 
bouw je aan stabiliteit en krijg je 
de bevolking aan jouw zijde, als 
je het goed aanpakt. 
In de slag om Chora vochten de 
Nederlanders zij aan zij met ver-
schillende Afghaanse stammen 
tegen de taliban. Die samen-
werking leidde ertoe dat een 
meerderheid van de bevolking 
achter ons ging staan.’’
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De Nederlandse aanpak was 
succesvol, maar hield geen 
stand na ons vertrek. Wat 
ging er mis? 
‘’Er zijn in Uruzgan mooie resul-
taten bereikt door van iedere 
lokale stam een leider bij het 
provinciebestuur te betrekken. 
Maar tegelijkertijd hebben we de 
lokale krijgsheren (de warlords) 
buitenspel gezet door niet met 
ze te samenwerken. We heb-
ben ze genegeerd, omdat de 
Nederlandse overheid politieke 
en ethische bezwaren had tegen 
samenwerking. Maar nadat 
de Nederlandse troepen ver-
trokken, kwamen de warlords 
terug en namen hun belang-
rijke machtsposities weer in. 
Daardoor viel het nieuwe, door 
ons zorgvuldig opgebouwde 
bestuursstelsel als een kaar-
tenhuis in elkaar. Onze methode 
bleek dus niet duurzaam.’’

Hoe kan dat in de toekomst 
beter?
‘’Je moet als overheid goed kij-
ken naar de situatie ter plaatse. 
De krijgsmacht krijgt soms te 
maken met beperkingen of 
instructies vanuit Den Haag 
die totaal niet werkbaar zijn. 
Daarnaast moeten er realisti-
sche doelen worden gesteld op 
basis van de lokale situatie, en 
niet op basis van politiek wens-
denken. Een missie zoals in 
Uruzgan kan succesvol zijn als 
het systeem dat je opzet zichzelf 
in stand kan houden. Daarvoor 
moet je ook lang genoeg blijven; 
uit onderzoek blijkt dat 6 jaar 
een constructieve termijn is (ter 
vergelijking: Task Force Uruzgan 
duurde 4 jaar, red.). 

Daarnaast kan de Nederlandse 
overheid een belangrijke factor 

als de lokale warlords niet nege-
ren. Daar kun je je kop niet voor 
in het zand steken. Zij maken in 
veel gebieden de absolute dienst 
uit, en daarom móet je een vorm 
van samenwerking zoeken. Iets 
vergelijkbaars zien we bijvoor-
beeld in Syrië. De Nederlandse 
overheid vindt president Assad 
zo’n schurk dat ze niet met hem 
willen samenwerken. Daardoor 
is hij genoodzaakt om steun te 
zoeken bij andere spelers, in 
dit geval Rusland en Iran. We 
waren verontwaardigd toen de 
Russische luchtmacht hielp 
met bombarderen in Aleppo, 
maar ondertussen doen we zelf 
helemaal niets. Als we niet prag-
matischer optreden, duwen we 
instabiele landen in Russische of 
Chinese handen.’’

Is het Westen niet te ‘soft’ 
geworden?
‘’Er zijn op dit moment heel reële 
bedreigingen voor het Westen. 
Daarnaast zijn er verschillende 
regio’s in de wereld die wanke-
len door instabiliteit, zoals de 
Afrikaanse Sahel. Rusland en 
China krijgen daar steeds meer 
invloed. Als we niet doortasten-
der optreden, kan dat gevolgen 
hebben voor de manier waarop 
wij leven en de welvaart die 
wij nu in het Westen kennen. 
De NAVO trok bijvoorbeeld een 
rode lijn als Assad gifgas tegen 
zijn bevolking zou inzetten. Hij 
negeerde de waarschuwingen 
en deed het toch. Daar waren 
we kwaad over, maar meer dan 
verontwaardiging volgde er niet. 
Er bleek geen bereidheid om in 
te grijpen. Hetzelfde geldt voor 
Poetins annexatie van de Krim. 
Ik zeg niet dat we overal groot-
schalig moeten ingrijpen, maar 
we kunnen het ons niet permit-Martijn Kitzen (foto: Olivier Middendorp).
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teren om te schuilen achter de 
dijken.’’ 

Is dat tij te keren?
‘’Ik merk de laatste tijd wel meer 
realisme over krijgsmacht-ope-
raties in Den Haag. We leunen 
als Nederland op samenwer-
kingsverbanden als de NAVO 
en de EU. Als we een ingrijpen 
steunen, moeten we ook een 
fatsoenlijke bijdrage leveren. 
Als onderzoeker probeer ik 
altijd door de bril van de lokale 
bevolking te kijken – hoe ziet die 
Afghaanse boer of die Syrische 
verzetsstrijder het conflict? Dan 
heb je niet de luxe om te zeg-
gen: met Assad of warlord Jan 
Mohammed Khan doe ik geen 
zaken. Daarnaast kun je door 
kordate samenwerking de macht 
van zo’n figuur beheersbaar hou-
den of zelfs indammen.’’ 

Rusland zet de laatste jaren 
geregeld hybride oorlogsvoe-
ring in (zoals paramilitair 
optreden, trolling, politieke 
beïnvloeding en cyberter-
reur). Doet Nederland ook 
aan deze vorm van 
oorlogsvoering?
‘’Het is interessant om te zien 
hoe de Russen daar zelf naar 
kijken. Generaal Gerasimov, 
de Chef staf van de Russische 
krijgsmacht, heeft bijvoorbeeld 
gezegd dat het Westen al lange 
tijd hybride oorlogsvoering toe-
past. Westerse organisaties, 
zoals Amnesty International, 
maken zich volgens Rusland 
schuldig aan beïnvloeding en het 
opdringen van de democratische 
ideologie. Zij zien zulke organi-
saties als een verlengstuk van 
onze staat, terwijl dat natuurlijk 
totaal niet het geval is. Rusland 
kent een autoritaire staatsvorm, 

waardoor hybride oorlogsvoe-
ring veel makkelijker toegepast 
kan worden. Dat is bij ons niet 
zo. Maar we kunnen ons er wel 
steeds beter tegen wapenen, 
bijvoorbeeld met de Counter 
Hybrid Unit die Defensie in 2017 
heeft opgericht.’’

We zien tegenwoordig veel 
varianten van moderne 
oorlogsvoering. Behoort con-
ventionele oorlogsvoering 
binnenkort tot het verleden?
‘’Dat kunnen we ons niet permit-
teren. De grootste dreiging voor 
Nederland zijn kernwapens. Ik 
zie het niet snel gebeuren dat 
tanks het Binnenhof oprollen, 
maar kernmachten hebben 
gevaarlijke potentie. Stel nu 
dat Rusland Oekraïne binnen-
valt en doorstoot naar Polen; 
zetten we dan kernwapens in? 
Nee, want dan is een kernoorlog 
onafwendbaar. Daarom moet je 
conventionele middelen (artil-
lerie, infanterie, etc.) kunnen 
blijven inzetten.’’

Kan Nederland nog vol-
doende conventionele 
slagkracht bieden in zo’n 
situatie?  
‘’De Nederlandse krijgsmacht 
is daar in mijn optiek op dit 
moment te weinig toe in staat. 
We moeten investeren en verder 
moderniseren om dat te kunnen 
veranderen. Daarnaast moeten 
we inzetten op nadere Europese 
samenwerking binnen de NAVO-
structuur om onze positie te 
verstevigen.’’

Hoe groot acht je de kans 
op gewapende strijd in 
Oekraïne? 
‘’De kans dat de NAVO en 
Rusland elkaar met conven-

tionele middelen te lijf gaan, 
acht ik klein. Het is echter 
niet ondenkbaar dat Rusland 
Oekraïne binnenvalt, en dan 
met name in de Donbass-regio 
in het Zuidoosten. Daar werken 
de Russen samen met lokale 
milities en hebben ze al vat op 
de samenleving – een belang-
rijke factor om de controle over 
te kunnen nemen. Een andere 
optie zou kunnen zijn dat ze 
iedere week de grenspalen ver-
der opschuiven, en zo langzaam 
terrein innemen. Er gaan geruch-
ten dat de Russen die truc nu 
ook in Georgië uithalen.’’

Hoe kan het Westen zich 
wapenen tegen zulke agres-
sieve machtspolitiek?
‘’Het is in ieder geval belang-
rijk dat westerse staten hun 
autonomie behouden. Neem 
bijvoorbeeld Duitsland. De 
Duitsers hebben een energie-
transitie ingezet en sluiten al hun 

Oekraïense militairen bereiden zich voor op een mogelijk conflict.
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‘We kunnen niet achter 
de dijken blijven schuilen’ 

kerncentrales. Daarmee heb-
ben ze zich de komende jaren 
volledig afhankelijk gemaakt 
van Russisch gas. Ik ben voor-
stander van verduurzaming 
van energie, maar het moet 
wel op een realistische manier 
gebeuren. Nederland is voor 
een groot deel ook afhankelijk 
van diezelfde Russische gasle-
vering. Het regeerakkoord van 
het nieuwe kabinet meldde dat 
Nederland 2 kerncentrales wil 
gaan bouwen. Dat hadden we 
10 jaar geleden al moeten doen. 
Op dezelfde manier zijn wij als 
consumenten onderworpen aan 
Chinese fabrikanten en leveran-
ciers. Belangrijk is dus: word niet 
afhankelijk van spelers op deze 
wereld waar je onafhankelijk van 
wil zijn.’’

Hoe ziet het slagveld van de 
toekomst eruit?
‘’Er zijn op veel vlakken tech-
nologische ontwikkelingen, 

Nederlandse troepen in Uruzgan 
(archiefbeeld Defensie)

Oekraïense militairen bereiden zich voor op een mogelijk conflict.

Martijn op Cyprus 
(VN-vredesmissie, 2001)

maar ik verwacht dat oorlog 
een menselijke activiteit blijft. 
Ook defensiespecialisten die 
met Artificial Intelligence en 
geavanceerde drones werken, 
spreken diezelfde verwachting 
uit. De angst voor zogenoemde 
killerrobots lijkt me voorlopig 
dan ook niet reëel. Ook op het 
slagveld zal de mens vertegen-
woordigd blijven. Een focus zal 
komen te liggen op het bouwen 
van systemen waarop we écht 
kunnen vertrouwen in tijden van 
oorlog. Systemen die bestand 
zijn tegen hacken, storen en 
jammen. Een land als Rusland 
zal bij een grootschalige inval 
waarschijnlijk helemaal terug-
schakelen naar analoog om niet 
afhankelijk te zijn van compu-
tersystemen. Daarnaast denk ik 
dat we in de toekomst meer klei-
nere eenheden zullen zien die 
verspreid optreden. Die kleine 
eenheden zullen een overwel-
digende hoeveelheid vuursteun 

kunnen leveren met geavan-
ceerde wapensystemen. Een 
geweergroep zal dan misschien 
net zoveel vuurgeweld kunnen 
uitstoten als een volledige bri-
gade vroeger.’’  

 

 Scan de prijsvraag QR-code
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MATERIEEL

Nieuwe multimouNt voor
.50 eN AGw

De .50 Browning M2 quick 
change barrel (.50 QCB) en 
de automatische granaat-
werper (AGW) worden 
gebruiksvriendelijker dank-
zij een nieuwe multimount. 
De multimount heeft meer- 
dere rails die het mogelijk 
maken om verschillende 
hulpmiddelen aan het 
wapensysteem te beves- 
tigen.
Sinds de introductie van 
nachtrichtmiddelen voor 
de .50 QCB is er bij de 
landmacht behoefte om 

meerdere richtmiddelen tegelijk op het wapensysteem te plaat-
sen. Nu moet je nog kiezen tussen een dag- of nachtrichtmiddel. 
Met de multimount is dit niet langer een probleem. De multimount 
wordt allereerst gebruikt voor richtmiddelen, maar biedt ook de 
mogelijkheid om andere hulpmiddelen te plaatsen.
Na gebruikerstesten kijkt DMO met de leverancier of de mul-
timount nog aanpassingen nodig heeft. De landmacht krijgt als 
eerste 203 stuks. Deze worden voor het einde van 2022 verwacht. 
Landmachteenheden die werken met de .50 QCB gaan als eerste 
aan de slag met de multimount, maar er wordt ook interesse ver-
wacht vanuit andere onderdelen/eenheden.

(Bron: Defensie)

BritteN rAzeNd eNthousiAst
over ApAche Ah-64e
Hij is wendbaarder, sneller, krachtiger en kan grondtroepen of 
andere toestellen veel beter ondersteunen. Dat zeggen de Britten 
na hun eerste ervaringen met de nieuwste versie van de Apache.
Vlieginstructeur warrant officer tweede klas ‘O.’: “Ik ben erg 
enthousiast over het vliegen met de AH-64E. Deze Apache is enorm 
verbeterd; we hebben betere communicatiesystemen, betere sen-
soren, de vuurleidingsradar heeft een upgrade gehad en we kunnen 
sneller en betrouwbaarder gegevens delen met grondtroepen en 
bemande of onbemande vliegtuigen.” De nieuwe software levert 
veel meer informatie, waardoor het voor de bemanning gemakke-
lijker wordt om met de Apache te vliegen en te vechten.
Luitenant-kolonel Simon Wilsey: “De AH-64E is een 21e-eeuwse 
aanvalshelikopter: dodelijker, wendbaarder, robuuster en meer 
geïntegreerd. Het is een centraal onderdeel van de oorlogsvoe-
ring van de toekomst en zal de manier waarop het leger vecht, 
verbeteren.”
Nederland moet nog even 
wachten op zijn vernieuwde 
Apaches. Naar verwachting 
zijn de eerste Nederlandse 
AH-64D’s halverwege 2023 
gemoderniseerd.

(Bron: Royal Army)

 

rookBuslANceeriNrichtiNG 
 voor vector eN mANticore

De Vector en de Manticore (Iveco MTV) krijgen een rookbuslanceerinrichting: ROSY genaamd. 
Dat staat voor Rapid Obscuring System. 
Voor deze lichte wielvoertuigen waren er nog geen geschikte rookbuslanceerinrichtingen. 
Rookbuslanceerinrichtingen werpen een rookscherm op dat militairen aan het zicht van de 
vijand onttrekt. Het rookscherm dat ROSY opwerpt is multispectraal: het blokkeert niet alleen 
het normale zicht, maar je kunt er ook niet met warmtebeeldmiddelen doorheen kijken. 
De verwachting is dat ROSY begin 2022 op de voertuigen zit en onder leiding van DMO getest 

kan worden. ROSY is in eerste instantie alleen voor de Vector en Manticore, maar binnen de inkoopopdracht 
heeft DMO er rekening mee gehouden dat ROSY ook op andere voertuigen kan worden gebruikt.

 (Bron: Defensie)
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Hulp van een jurist

Militair is een prachtig beroep. Maar het is ook een beroep met 
bepaalde beperkingen. Zo heb je te maken met tuchtrecht en mili-
tair strafrecht. Het militaire beroep is dus een bijzonder beroep. 
Vandaar dat een overgrote meerderheid van de militairen lid is van 
een vakbond. 

Stel, je wordt ten onrechte ontheven uit de opleiding. 
Of je wordt onterecht ontslagen. 
Of je krijgt te weinig betaald of onvoldoende toelage (bijvoorbeeld 
omdat je functiewaardering niet goed op papier staat). 
Of je wordt aansprakelijk gesteld voor schade die je (wel of niet) 
veroorzaakt hebt. 
Of Defensie houdt zich niet aan de werk- of rusttijden. 

De vakbond kan dat soort problemen voor jou oplossen. De vakbond 
wijst jou de weg door het oerwoud van regels, kan een bezwaarschrift 
indienen, in beroep gaan of andere juridische wegen bewandelen. 
Daar zijn wij voor. Wij laten niemand achter.
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