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Van uitstel geen afstel....
Nadat we in 2009 enthousiast zijn begonnen met de nieuwe reüniecommissie, lijkt het erop alsof we de
handdoek al in de ring hebben gegooid, MAAR niets is minder waar. Door enkele tegenslagen in de
afgelopen periode, kunnen we jullie melden dat de commissie nog steeds actief is.
Afgelopen jaar 2010 heeft er dan wel geen nieuwe commissievergadering plaatsgevonden (deze werd op
het allerlaatste moment afgeblazen) en heeft u tot nu niet eerder een nieuwsbrief ontvangen. De planning
en ambitie voor een nieuwe ‘grote’ reünie in 2013 blijft bestaan.
Alle bestuurs- en commissieleden zullen op kort termijn een nieuwe uitnodiging krijgen voor een
vergadering.
Zoals jullie kunnen zien heeft de nieuwsbrief ook een metamorfose ondergaan en heeft (naar mening van
de redactie...) een professionelere uitstraling gekregen. Deze Nieuwsbrief stond eigenlijk drie maanden
eerder gepland, maar zoals boven geschreven: enkele tegenslagen’.... We hebben de draad weer
opgepakt en ziehier het resultaat: Van uitstel geen afstel.
In dit nummer een stukje over de 4daagse Nijmegen en de Korealoop die gehouden werd voorafgaande
aan Veteranendag.
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Reüniefaciliteiten uit.

Heeft u ook iets te melden; Wilt u eens een ervaring uit 1983/84 nog eens met ons delen, of is de droom
van toen nu werkelijkheid? Mail het de redactie voor een item in een volgende uitgave!!:
Nieuwsbrief.dicl@upcmail.nl
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Zoals ik al eerder schreef, gaan de reünie
faciliteiten voor Veteranenorganisaties met
ingang van 01januari 2013 drastisch wijzigen.
Tot 2013 blijven we inschreven staan in het
Reünieregister
van
de
Stichting
Veteraneninstituut te Doom en kunnen we nog
onze (tussentijdse) reünies blijven houden met
aanspraken op een defensielocatie en een
financiële tegemoetkoming per deelnemende
Veteraan en/of begeleider (voor elk DIC-1 lid
dus).
Vanaf 01 januari 2013 is het dan definitief
afgelopen, mits we — voor die tijd- op de
proppen komen met andere oplossingen door
bijvoorbeeld het verkrijgen van eigen Statuten
en een Huishoudelijk Reglement en ons in laten
schrijven bij de Kamer van Koophandel.
Helaas zijn hier nogal behoorlijke kosten aan
verbonden, waarover wij niet beschikken en dus
moest er gezocht worden naar andere opties
om het voortbestaan van DIC-1 te verzekeren
en die hebben we gelukkig gevonden.
Dank zij de goede adviezen van de directeur
van het Veteranen Instituut, de KTZA Frank
Marcus zijn we bij het “Regiment Johan Willem
Friso” terechtgekomen, die immers de traditie
en geschiedschrijving van de Libanon
uitzendingen voortzet. De eerste gesprekken
met het Regiment JWF zijn succesvol verlopen
en binnenkort zullen detailafspraken worden
gemaakt met Commandant 44 Painfbat, tevens
de Regimentscommandant Regiment Johan
Willem Friso, de Lkol John Clocquet, het hoofd
van de Sie S-1 van het 44 Painfbat, Regiment
JWF,
de
kap.
Joost Mes en
de
Bataljonsadjudant tvs Regimentsadjudant, de
Aooi René Oude-Tijdhof.

We houden jullie over de voortgang natuurlijk op de
hoogte.
Werkgroep 6 (Theo Scheppers, Michel van der Plas,
Paul Aarts en Ruud Krijnen) werken achter de
schermen hard aan de realisering van het uitgeven
van een “Gedenkboek DIC-1 in 2013”. We worden
daarover nog nader geïnformeerd door hen. De
verwachting is, dat de gemiddelde prijs voor het
uitgeven van een eigen gedenkboek DIC-lin 2013
een kleine € 30,00 - € 50,00 per stuk zal gaan
kosten. Mogelijk is het een goed idee, vanaf volgend
jaar alvast te gaan sparen voor dit eigen DIC-1
gedenkboek.
Niet iedereen kan zo maar even zijn portemonnaie
trekken en dit bedrag op tafel leggen; zeker in deze
tijden, terwijl we allemaal moeten bezuinigen. Onze
penningmeester, Paul Aarts is bereid, om nu al te
gaan sparen voor ons als we allemaal en vanaf 2011
een deelbedrag voor dit boek aan hem overmaken.
Denk er maar eens over en we horen graag van
jullie. (reageren kun je via onze eigen Hyves
website: http://DIC-l.hyves.nl)
Tot slot, zijn er onder ons DIC-1 mannen, die bereid
zijn, om een vrijwillige donatie te doen voor de lege
kas DIC-1, of beter nog, die op willen treden als
sponsor en jaarlijks een “x-bedrag” in de DIC-1 pot
wil storten; alle kleine beetjes helpen nietwaar?
Volgens mijn informatie zitten er toch wel een paar
miljonairs onder ons; of ik moet het echt verkeerd
hebben!
Het zou toch eeuwig jammer zijn, als we in 2013 met
zijn allen moeten besluiten, dat de DIC-1 reünies tot
het verleden gaan behoren; daarvoor is onze club te
uniek!
(Positieve reacties graag naar de penningmeester
DIC-1, Paul Aarts @-mail: paulaarts@chello.nl)
Peter van der Meulen, 9 Bravo DIC-1
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Delensie breidt Regeling Reünietaciliteiten uit
Er is een nieuwe regeling voor de reüniefaciliteiten
voor veteranen en postactieven. De belangrijkste
verandering ten opzichte van de oude regeling
betreft de substantiële uitbreiding van de
reüniefaciliteiten voor postactieven die nu ieder
jaar een reünie kunnen organiseren. Voor
veteranen biedt de regeling ruimte voor maatwerk.

“Zo moeten verenigingen
ingeschreven staan bij de
kamer van koophandel”

De regeling geldt voor reünies die worden
georganiseerd op een militaire locatie of een semimilitaire locatie. De nieuwe regeling kent daarop
een belangrijke uitbreiding: de ECHO Homes (zeg
maar de vroegere Militaire tehuizen) van de
Stichting Home Base Support zijn toegevoegd aan
de lijst van mogelijke reünielocaties. Hiermee
worden de initiatieven van deze Stichting op het
gebied van (thuisfront-)zorg door Defensie
ondersteund. Verder en mede op verzoek van
veteranenorganisaties is de regeling ook van
toepassing verklaard op reünies in de Kumpulan
(Bronbeek).

In de regeling is opgenomen aan welke eisen de
verenigingen moeten voldoen om gebruik te
kunnen maken van de reüniefaciliteiten. Zo
moeten de verenigingen ingeschreven staan bij de
Kamer van Koophandel. Voor reünieverbanden
van missies van vôôr 1963 geldt op dit punt een
uitzondering omdat hun ledenaantal snel kleiner
wordt en daarmee de lasten van inschrijven te
hoog. Los daarvan kunnen verenigingen die niet
voldoen aan de eisen zich inschrijven bij een
reünievereniging die wel aan de voorwaarden
voldoet en die dan vervolgens functioneert als een
koepelorganisatie. Voor verenigingen die niet aan
deze eisen voldoen geldt een overgangsregeling.
Vanaf 1januari 2013 dienen zij een inschrijving bij
de kamer van koophandel te hebben.
In 2014 wordt de nieuwe regeling in nauwe
samenspraak met Defensie, de betrokken
organisaties en de vakcentrales geëvalueerd.

Vierdaagse Nijmegen 2010
Misschien hebben jullie ons al een keer zien lopen of al eens een artikeltje in de dubbel 4 over ons
gelezen. Maar de Nederiandse Unifil Vereniging (NUV) beschikt over een heuse wandelgroep met als
hoofddoel het lopen van de 4Daagse van Nijmegen in detachementsvorm.
Dit jaar zijn we gestart met een groep van 23 ex Unifillers. Voortkomend uit alle lichtingen van ‘79 tot ‘85.
De trainingen beginnen in februari en zijn door het hele land. Enkele daarvan zijn de Bloesemtocht; de
2Daagse van Diekirch (B); de Margratentocht en de Airbornwandeltocht. De trainingen worden gelopen in
het V2 tenue (camo-broek,zwarte laarzen, NUV-polo en de Blauwe Baret). Maar het allerbelangrijkste is
natuuriijk de 4-daagse van Nijmegen.
Op maandag 19juli was het verzamelen op kamp Heumensoord. Nadat iedereen zijn stekje toegewezen
had gekregen werden tevens de startbewijzen verstrekt en gecontroleerd of alle gegevens klopten.
Iedereen ging vroeg slapen omdat er de volgende dag wegens de warmte een uur eerder werd gestart.
Nadat we om 01.30 uur werden gewekt konden we om 03.30 eindelijk van start. Nu zou blijken of al die
trainingskilometers zijn nut hadden. Ik kan je vertellen dat het een enorme klus was om de 45 km van de
eerste dag in die warmte af te leggen en helaas was het dan ook voor 2 leden van onze wandelgroep net
iets te veel van het goede en moesten zij opgeven.
Ook op de tweede dag was het nog erg warm maar omdat het op die dag maar 36 km was, was dat maar
een “makkie”. Dag drie is de beruchte zevenheuvelendag: niet alleen vanwege die zeven heuveltjes, maar
juist daar komen alle pijntjes, die je tot dan toe weg kan laten masseren, weer boven. Maar bereik je
Groesbeek dan vergeet je alle pijn. Daar is namelijk een volksfeest aan de gang wat zijn weerga niet kent
en je zo naar Berg en Dal brengt. Vandaar is het nog maar een klein stukje en zit er ook die beruchte
derde dag weer op.
Hoewel iedereen zegt dat de laatste dag een makkie is moet er nog wel eventjes 45 km gelopen worden.
Het eerste gedeelte is het behoorlijk rustig maar bij Schaijk barst het feestgebruis pas echt los. Sjonge
jonge zoiets moet je eigenlijk minimaal een keer in je leven meegemaakt hebben. Daarna zijn Cuyk,
Malden en Mook nog aan de beurt. Bijna 1 miljoen mensen staan daar aan de kant die je naar de ‘Via
Gladiola’ toeschreeuwen. Daar aangekomen krijg je dan eindelijk dat fel begeerde 4Daagsekruisje waar je
de afgelopen vier dagen bloed,zweet en tranen voor gelaten hebt. Behalve het kruisje houdt je er ook nog
eens een hele hoop nieuwe vrienden aan over. Want na vier dagen op elkaars lip gezeten te hebben en
samen geslapen, gegeten en gedronken te hebben worden er vriendschappen voor het leven gesloten.
Wat ik wel jammer vindt is dat je maar bar weinig DIC-lers tegenkomt. Niet alleen met de 4Daagse maar
ook bij de Landelijke Veteranendag in Den Haag en andere veteranen-evenementen. Dus ben je een
beetje sportief en je wilt wat van je vrije tijd spenderen, neem dan contact met rr~ij op zodat ik je verdere
info kan verstrekken, zodat ik volgend jaar niet weer de enigste DIC-ler ben tijdens de 4Daagse.
Groetjes Frans-Wim DIC-1, post 7-3

~4#jUNIFIL anno 2011
Naar de zoektocht voor copij van dit nummer
stuitte ik op verschillende websites, maar ook op
de officiële website van de Verenigde Naties met
daarop de verschillende missies met hun feiten,
maar ook daaraan ook gelinked een ‘locale’
website naar specifiek UNIFIL in Libanon. Want er
is nog steeds UNIFIL actief in Libanon:
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unifil
index.shtml en http://unifil.unmissions.org/

Dat er nog steeds ruim 11.000 militairen
gestationeerd zijn, uit uiteenlopende landen, zoals
België, Brunei, Guatemala, Duitsland en nog veel
meer landen, maar ook de ons vertrouwde landen:
oa Nepal, Ierland, Italië en Nigeria. Maar er is ook
te lezen dat er inmiddels ook al 288 doden zijn te
betreuren.
Op de zogeheten locale site staan ook foto’s en
zelfs filmpjes over de inzet in Libanon en nog veel
meer achtergrondinformatie. PR
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How tragile we are....
Aan alle voormalige manschappen,
onderofficieren en officieren van Did,
DIC 1 - de eerste de beste compagnie, die in 1983
uit de startblokken kwam voor de UNIFIL missie in
Libanon, is niet stuk te krijgen.
Dat gegeven hebben we al laten zien toen we nog
te velde waren met een voortreffelijk kader en
onder commando van toen nog kapitein Ferry
Mugie en Majoor Ferry Tummers.
De Reüniecommissie Nieuwe Stijl DICI is daarvan
een logisch vervolg.
Deze commissie bestaat uit diverse werkgroepen alle bedoeld om de onopgeefbaarheid van DIC 1
te garanderen, althans zolang er nog één van ons
recht overeind staat.
We wisten elkaar bovendien goed te vinden op de
royaal bezochte reünies naast de incidentele en
meer
persoonlijke contacten.
Feestelijke
ontmoetingen,
herkenning,
saamhorigheid,
verbroedering: om zuinig op te zijn!
Daamaast hebben we deze Nieuwsbrief als
informatief bindmiddel.
Bindmiddel: Dat betekent niet aan elkaar
vastgeplakt te zijn.
Het betekent wel oog en oor, want hart hebben
voor elkaar ook op afstand in tijd en ruimte.
Met respect voor het spoor dat ieder van ons in
zijn leven gaat: ieder zijn eigen avontuur.
Het kan goed zijn als we elkaar daarin laten delen,
maar dat hoeft niet.
Ieder zijn eigen post.
Of lastpost
Maat toch: niet stuk te krijgen?
Niemand van ons is onkwetsbaar:
How fragile we are....
Persoonlijke problemen, vastlopen, stuk zitten,
opgebroken relatie, jezelf kwijt: Het is allemaal
onder ons voorgekomen tot aan zelfdoding toe.

Doorgaans redden we ons wel met innerlijke
veerkracht en een steuntje van buitenaf.
Maar soms lukt het niet en de tijd heelt niet alle
wonden.
Dan is het goed te weten dat je altijd kunt
terugvallen op je maten van weleer en in het
bijzonder op de werkgroep, die voor eerste
opvang is samengesteld zonder enige drempel, op
de nullijn dus.
Onze commandant, Lkol bd. Ferry Tummers, staat
daar voor de volle honderd procent achter.
Dat geldt ook voor dokteren Cees Joosse/John
Wondergem, op wie we als vanouds kunnen
rekenen.
Voor contact kun je dag en nacht terecht bij de
jullie welbekende “moeder van de compagnie”,
onze CSM, Peter van der Meulen, ook al bd. Maar
nog steeds voluit inzetbaar als het gaat om jullie
welzijn.
Dat geldt zeer zeker ook voor zijn kompaan,
ondergetekende
Ds.
Wibrun
{Koos} Fokkema,”vader van de compagnie”,
zogezegd met een knipoog naar de CSM en in
ieder geval met zijn zeventig jaren de (bijna)
oudstgediende.
Adressen, telefoonnummers etc. vind je in de
Nieuwsbrief.
We promoten onszelf niet in het minst, maar we
zijn uit op winst: daadwerkelijke solidariteit waar
nodig.
Aarzel niet (te lang) om als het naar jouw besef
nodig is om over de brug te komen.
Aansluitend kunnen we in vertrouwen en waar
nodig in geheimhouding een begaanbare weg
zoeken.

“Aarzelniet (te
lang) om als het
naarjouw besef
nodig is om over de
brug te komen.”

Met een groet van vriendschap en sympathie,
Ds.Wibrun(Koos) Fokkema
E-mail:kojet@home.nl
Tel.0514-850530
Mobiel:06-50844779

Sponsoren gezocht
We kunnen allemaal blij zijn met de enthousiaste voortzetting van onze reüniecornrnissie en gezien de
eerste vergadering eind vorig jaar zijn er ook nog voldoende plannen en ideeën om in 2013 een nieuwe
grote compagniesreünie te organiseren.
Zoals jullie weten hangt tegenwoordig overal een prijskaartje aan vast en gaat alleen de zon vooriopig nog
voor niks op. We hebben de laatste jaren nog gebruik kunnen maken van de bestaande subsidieregeling
bij Defensie, daarnaast doordat onze nog actief dienende rnede-DIC-1 leden in het verieden donaties uit
de diverse representatiepotjes van commandanten wisten te verkrijgen. Echter ook bij Defensie zijn alle
budgetten nu flink gereduceerd en valt er voor ons als reüniecornrnissie op niet al te lange termijn vrijwel
niks (lees niks) meer te halen.
Entreegelden voor reünies waren (en zijn) ook hard nodig om deze evenementen te kunnen organiseren;
Soms konden we een enkel eurootje sparen, maar nu is het spaarvarken leeg, echt leeg. Zoals jullie
hierboven in deze Nieuwsbrief kunnen lezen wordt Defensie steeds minder scheutig met subsidies en
moeten we aan steeds zwaardere eisen gaan voldoen.
Derhalve is de reüniecornrnissie dringend op zoek naar iedereen die ons wil sponsoren
Financieel: neem contact op met penningmeester Paul Aarts: paulaarts@chello.nl
Of anders: Bijvoorbeeld: Heb jij/ken jij een bedrijf dat kan helpen bij het organiseren/tot stand komen van
onze volgende reünie: Meld je dan bij het secretariaat, Martin Schimmel: marhaba~ziggo.n!

NIEUWSBRIEF DIC-1
-

Reageren op deze Nieuwsbiief
Vragen aan het bestuur

Nieuwsbrief.dicl @upcmailnI

Bezoek ook onze website
http://DIC-I.hyves.nI
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Korealoop 1950-2010 (Schaarsbergen-Den Haag)
Als
eerbetoon
aan
de
Nederlandse
Koreastrijders werd er rondom Veteranendag
2010
een
tweedaagse
estafetteloop
georganiseerd. Op 25 Juni 60 Jaar geleden brak
de Korea-oorlog uit De deelnemende
veteranen en militairen liepen 123 kilometer,
van de Oranjekazerne in Schaarsbergen naar
het Haagse Malieveld waar zaterdags de
Nederlandse Veteranendag plaatsvond. Het
aantal kilometer kwam overeen met het aantal
in Korea omgekomen en vermiste militairen.
Hieronder een persoonlijk verslag van ‘onze’
Michel van der Plas:
Vrijdagochtend 25 juni zeven uur: Na een nacht
waarin ik nauwelijks heb geslapen vanwege de
warmte en spanning (of andersom) vertrek ik van
huis om eerst met de bus en daarna met de trein
via Utrecht op het station Dnebergen-Zeist te
arriveren. Hier staat een blauw VW-busje (met
chauffeur) te wachten om mij naar het Veteranen
Instituut in Doom te brengen.
Bij het VI. in Doorn aangekomen word ik
opgewacht door Martin Elands. Hij is medewerker
bij het VI. en als zodanig de organisator van de
Korealoop. Het estafetteteam is een divers
gezelschap wat betreft uitzending, leeftijd en
huidige woonplaats. In totaal zijn 22 missies
vertegenwoordigd:
van
Nieuw-Guinea
tot
Afghanistan, van 19 tot 68 jaar en van Nieuwebrug
in Friesland tot Heerlen in Zuid-Limburg.
Bij het uitdelen van de loopkleding en een korte
briefing blijkt dat deze groep heel gemotiveerd is
om de uitdaging aan te gaan. Er is al direct een
bepaalde klik tussen de lopers en dat komt goed
uit, want er zal veel samengewerkt moet worden.
Rond half elf vertrekken we met dezelfde blauwe
busjes naar de Oranjekazerne bij Schaarsbergen.
Daar aangekomen volgt na een kleine lunch het
omkieden, waarna we naar de appèlplaats lopen
voor een ceremonie ter nagedachtenis van de 125
omgekomen militairen van dit Van Heutsz
Regiment. Drie militairen van het 12e Infanterie
Bataljon LMB die hier hun thuisbasis hebben,
lopen ook mee en zullen de eerste 8 kilometer
voor hun rekening nemen.

Om
4.15
uur opgestaan,
verfrist
en
voorbereidingen voor de tweede loopdag
getroffen. Bij de poort staat een fllmploeg van de
NOS. Voor het programma Eén Vandaag maken
ze een reportage over de Korealoop. Na het
nodige knip- en plakwerk zou daar uiteindelijk een
reportage van 10 â 15 minuten van overblijven,
welke te zien was in de uitzending w
Vandaag op 26juni.
Terug naar de estafette. Ik zit in het team wat rond
6.00 uur start ergens langs de Loosdrechtse
Plassen. De ochtendkoelte voelt lekker aan, maar
ik weet dat de temperatuur snel gaat oplopen.
Rond 9.00 uur begin ik aan mijn tweede traject. In
het totaal zal ik die ochtend 17 kilometer afleggen.
Bij de renbaan Duindigt, waar ooit ook heel hard
gelopen werd (weliswaar door paarden) begint het
voorlaatste traject naar de Alexanderkazeme in
Den Haag.
Hier beginnen we rond 12.00 uur aan het laatste
gezamenlijke traject richting Malieveld. De oudere
lopers voorop om het tempo te matigen, want we
willen als groep aankomen. Onderweg worden we
toegejuicht door jonge meiden, die met hun auto
langzaam rheerijden en onze prestatie wel kunnen
waarderen.
Bij het Malieveld vormen Koreaveteranen en
militairen van het 12e LMB in traditionele
uniformen een erehaag en onder luid applaus
lopen we door het finishlint.
Later die middag zal ik (en de hele estafetteploeg)
nog meelopen in het defilé.
Bij de tribune
aangekomen waar de kroonprins staat, zie ik de
Vader (of was het Moeder) Onzer Compagnie,
Peter van der Meulen, gaan staan (Peter wist van
mijn deelname). Ik weet niet of hij mij kan
ontdekken, dus zwaai ik maar even al is dit niet
helemaal volgens het protocol.
Tegen 16.00 uur besluit ik richting huis te gaan.
De vermoeidheid speelt parten en het voelt
ondertussen
alsof ik vierkante voeten heb
gekregen.
Michel van der Plas

Om half twee is het dan zover: Nadat een oudKorea militair met één van de lopers een krans
heeft gelegd bij het monument en een kanonschot
heeft afgevuurd, gaan we onder luid applaus van
start. Ik zit in de tweede Ioopgroep van drie lopers.
Wie meer wil lopen, mag zich aansluiten. Na iets
meer dan een half uur komt groep 1 binnen.

60

Gezien de omstandigheden (het was warm en
benauwd) behoorlijk snel. Mijn groep houdt het
tempo op een gemiddelde van 12 â 13 kilometer
per uur. Die middag loop ik twee trajecten van bij
elkaar ongeveer 14 kilometer.
Vlakbij Hilversum moet iedereen de busjes in voor
een verplaatsing naar de Korporaal van
Oudheusdenkazerne in Hilversum. Daar zullen we
overnachten.

Vooraan rechts: Michel

Barbecue
FransWim Smits wil mei 2011 bil voldoende animo een
speciale DIC-1 Barbecue organiseren in Eindhoven.
Wil jij daar ook bij zijn meld je dan vast aan: franswimsmts@msn.com

