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DE HARSKAMPOEFENINGEN
door
Nu de Harskampoefeningen weer achter ons
Iiggen, is het zeker nuttig om een terugblik te
werpen op die dagen, waarin een deel van ons
Korps tezamen was, om zich voor te bereiden

voor de taak, die het mogelijk eens zal
wachten.

Laten we beginnen met vast te stellen, dat
geeen enkele uitzondering daargelaten
-durende
beide Series een zeer goede-geest
heeft geheerscht en dat de gelegenheid, om
wat te leeren, groot was.
Maar voordat we aanvangen met een bespreking van de oefeningen, willen we er met
een enkel woord op wijzen, hoe het slagen van
deze oefeningen voor een belangrijk deel te
danken is aan de wijze, waarop de Comman-

M.

De gevechtsschietoefening van den volgenden morgen was iets ingewikkelder; daar zag

de schutter vijanden tegenover zich staan,
waarop hij het vuur moest openen; daarna

verscheen plotseling een auto, een wielrijder
of een ruiter, die dwars over de heide snelde.
Nu kwarn het er op aan, deze figuur te raken,
die
om dit belangrijke doel
- een ordonnans,
buiten geeen bericht ging overbrengen
vecht te stellen; meende men dit gedaan te
het
vuur
weer
op het eerstq
hebben, dan moest

dant van het Infanterieschietkamp (I.S.K.)

met het hem toegevoegde personeel ons hebben ontvangen, voor ons hebben gezorgd in
alle opzichten, zoodat niet alleen de ligging
en het eten uitstekend verzorgd waren, doch
dat ook bij de schietoefeningen op de verschillende terreinen alles steeds geheel in orde was
en de meest mogelijke medewerking werd
ondervonden. Ik rneen, dat allen de gastvrijheid, die het Kamp ons heeft geboden, wel
zullen waardeeren.
Komen we nu tot de oefeningen, dan kijken
we eerst naar het schieten; daar zijn oefeningen geschoten, die hun nut hadden voor allen,
voor den meer, zoowel als voor den minder
geoefende; de weinig geoefende zal het meest
geleerd hebben van de schoolschietoefeningen, zooals we die hielden op de Noorderheide
(terrein C); daar leerde hij zijn wapen (karabijn of revolver) gebruiken door het schieten:
schot voor schot op een gemakkelijke schijf'
waarbij de uitkomst van elk schot hem dadelijk werd medegedeeld. Tevens werden allen
in de gelegenheid gesteld, om kennis te maken met den lichten mitrailleur, waarbij geconstateerd kon worden, dat deze mitrailleur
inderdaad en prachtwapen is, waarmede
uitstekende resultaten
na eenige oefening
zijn te verkrijgen.
In den middag van den tweeden dag werd
een gevechtsschietoefening gehouden op stilstaande doelen. Hierbij kon de meer geoefende constateeren, hoe het knallen van de schoten om hem heen invloed had op de rust,
waarmede hij schoot en kon bij beu,ust trachten, zich aan dien invloed te onttrekken: schieten, alsof hij alleeu voor de schijf stond.
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Het schieten rnet.de karabijn.

doel worden teruggebracht. Door velen werd
er bij deze oefening niet voldoende aandacht
aan geschonken, dat het bewegende doel verder verwijderd was dan het stilstaande; dat
dus het mikpunt anders moest worden gekozen,

In dit terrein gaf het zand, dat voor of achter de doelen opstoof, als de kogel den grond
raakte, aanwijzingen, of de schutter juist richtte; het bleek, dat verschillende schutters daar
niet op gelet hadden, hoewel het niet altijd zal
voorkomen, dat deze z.g. aanslagen zoo mooi
te zien zijn, en er dus in voorkomend geval
zoo veel mogelijk partij van moet worden
getrokken.

Daar het schoolschieten, dat man voor man
plaats vindt, vrij veel tijd vraagt, bestond er
gelegenheid om met hen, die niet vóór de
schijf noodig waren, theorie en andere oefeningen te houden, wat vooral zijn nut had voor
hen, die niet aan wintercursussen hadden
kunnen deelnemen.
Werd er overdag geschoten, de avonden wer-

den besteed voor uitrukkende oefeningen met
materieel.

Over deze oefeningen is heel wat te zeggenl zoowel goede als minder goede dingen
zijn er gebeurd, ja, af en toe was het er wel
eens geheel naastl die fouten zullen we dus

Op de revolverbaan.

ook moeten vermelden, want door het maken
van fouten leert men en daartoe moei men
eerst weten, dat iets fout is geweest. Bovendien, rve waren in het I.S.K. om te leeren, om
te oefenen, en als er geen fouten meer werden gemaakt, zou de oefening overbodig zijn

mede te deelen. Zoo zal de Bataljonscommandant zijn compagniescommandanten vertellen,
wat er gaat gebeuren. De compagniescommandanten roepen hun sectiecommanten bij
elkaar en deelen dezen in groote trekken
mede, waar het om gaat en wat de taak van
de compagnie zal zijn. De sectiecommandanten behoeven nu alleen nog maar hun personeel met eenige woorden op de hoogte te
brengen. Dan weet het geheele Bataljon in
korten tijd, u,at er gaat gebeuren. Vooral voor
de officieren is hier een gebied, waarop nog
wel wat te leeren valt, n.l. in weinige woorden een bepaalden toestand aan hun ondergeschikten mede te deelen zoodanig, dat ieder.
een voelt: Daar gaat het om!
Hoeveel nut dit kan hebben, bleek bij de
laatste avondoefening der 2e Serie, toen de
troepen wel degelijk op de hoogte waren gebracht en bij een luchtaanval niet alleen door
de commandanten, doch ook door verschillen-

de bestuurders zelfstahdig werd gehandeld.
De luchtaanvallen vormden het glanspunt

van de oefeningen; al gauw was algemeen bekend, dat er vliegtuigen zouden komen en
ieder keek vol spanning uit, om
als de aan.

-

geweest.

Over het algemeen bleek, dat de bestuurders hun wagens goed in hun macht hadden;
jammer, dat door een zekere nonchalance van
die kunde niet altijd een goed gebruik werd
gemaakt bij het houden van afstanden e.d. Bij
het rijden over ongelijk terrein, het keeren op
smalle wegen enz. bleek, dat we in dit opzicht
althans de vrijwilligers, die in het I. S. K. waren, als volleerd kunnen aanmerken. Behoudens één geval op den marsch naar het Kamp
kwamen dan ook geen aanrijdingen voor.
Een klacht, die grootendeels gegrond was,
betrof het weinige, dat den deelnemers omtrent een oefening bekend werd gemaakt; gelukkig, dat deze klacht veelvuldig voorkwam,
want dat toont àan, hoe onze vrijwilligers mede
willen leven met de oefeningl jammer daarom, dat niet steeds voldoende aan die klacht
is tegemoet gekomen. En toch is dit een belangrijk punt: hoe willen we de volledige
medewerking vragen van onze ondergeschikten, als ze niet weten, wat wij willen? Nu
weet ik wel, dat er meermalen op spoed aangedrongen moest worden, zoodat de Commandant niet altijd veel tijd beschikbaar had, doch

er is toch altijd nog wel een oogenblikje vrij
te maken om aan de ondercommandanten iets

De lichte mitrailleur.
val losbarstte
met bewondering het kranige
- slaan.
vliegen gade te
Van deze plaats mcgen we wel namens de
vlijwilligers een dankbetuiging richten tot den
Commandant der Luchtvaartafdeeling, die zoo
welwillend was, op vier avonden vliegtuigen
te doen medewerken, waardoor de oefeningen
zoo interessant werden; daarnaast uiten we
onze bewondering voor het kranige vliegen;
allen zijn we onder den indruk gekomen van
die ronkende machines, die telkens weer opnieuw uit de hoogte op ons neerdaalden, pijlsnel vlak over onze hoofden heenscheerden
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om dan hetzelfde spelletje nog eens te gaan
herhalen. Menigeen zal zich weerloos hebben
gevoeld onder dit geweld, doch dan ook beals
dacht hebben, dat deze zelfde vliegers
't moet op dezelfde gedurfde wijze- onze

-

ordonnansen gebruiken om hen het overbrengen te leeren; ook aI is er geen werkelijk bericht te verzenden, dan zijn er toch wel eenvoudige mededeelingen te doen, die overgebracht moeten worden, desnoods alleen in de

Gevechtsschietoelenhgen.

eventueele vijanden zullen bestoken. En dat
geeft ons het zelfvertrouwen, dat we zeker

niet kunnen missen.
Wanneer we nu eenige onderdeelen van de
gehouden oefeningen bekijken, beginnen we
eerst met de motorrijders. Deze zijn op twee
wijzen gebruikt, n.I. als ordonnans in de colonne en als vooruitgeschoven beveiligende afdee-

ling, tevens wegaanduiders.

eigen colonne. Het is een oefening, niet alleen
voor de sectiecommandanten en voor de bestuurders, maar evengoed voor de motorrijders; deze moeten dus geoefend worden. In
dit opzicht schoten verschillende commandanten nog wel eens te kort. Ook al is de commandant geheel in beslag genomen door de
rest van zijn taak; ook al lijdt hij onder het
gebrek aan motorrijders; toch moet hij zich

Andere oeleningen tijdens het schoolschieten.

We hebben ordonnansen gezien, die hun berichten uitstekend behandelden en overbrachten, daarnaast echter weer te veel anderen,
die het herhalen van het bericht steeds vergaten. Het rijden langs de colonnes was over

het algemeen goed.
Echter is het overbrengen van berichten
hoofdzaak en daarom is het noodzakelijk, dat
de commandanten bij alle oefeningen hun
L72

voor oogen houden, dat een motorrijder, die
gedurende de geheele oefening achter den
wagen van zijn commandant aanbungelt, niets
geleerd heeft en beter thuis had kunnen
blijven.
Het wegaanduiden door de vooruitgeschoven motorrijders geschiedde over het algemeen goed. Minder goed was in vele gevallen
het verband houden met de colonne; verschil.

lende malen zijn de motorrijders er van door

terwijl met de snel loopende motoren
het verband met de colonne
die toch vrij
- eenvoudig
langzaam rijdt
betrekkélijk
te
geweest,

houden is.

-

Een juist optreden van de motorrijders zagen
we, toen de vooruitgeschoven afdeeling halt
moest houden op een punt, waar verondersteld
werd, dat de kunstweg door een bom uit een
vliegtuig vernield was zoodanig, dat de colon-

ne er niet zou kunnen passeeren; niet alleen
werd onmiddellijk bericht aan den colonnecommandant gezonden, doch tevens trof de
commandant der motorrijders maatregelen om
andere wegen vast te doen verkennen, zoodoende vooruitwerkende in den geest van den
colonnecommandant. Dat is juist en vlot optreden.
(Word,t oeroolgtl.)

VERSLAGEN.
40ok.m.-rit der AId. Zuid-Holland.
Op 27 April j.l. werd de 400 km rit der Afdeeiing Zuid-Holland velreden, welke rit rverd
georganiseerd door den Sectiecommandant
den Haag, den res. 1e Luit. H. M. Vintges; bijgestau door helpers, die hun sporen op het
gebied van wedstrijdorgauisatie verdiend heb-

ben, is het me gelukt, deze

rit

volkomen te

doen slagen.

Alle deelnemers ontvingen gedurende den
rit vrij benzine, r'aardoor het voor ver aÍ wonenden minder bezwaarlijk was om er aan
deel te nemen; we zagerr dan ook wagens uit
't,erschillende deelen van het land.

Dat een dergeiijke regeling mogelijk was, is

te danken aan de medewerhing van Texaco,
rvelke medewerking door allen zeer op prijs

wordt gesteld.
Aan dezen rit was dit jaar voor het eerst
nog een speciaal militair tintje gegeven door
den eisch, dat de deelnemers een bericht moesten ovelbrengen; voor he[ maken van fouten,
zoowel in het bericht als in de wijze, waarop
het werd overgebracht, werden strafpunten
toegekend. 'We kunnen het niet andels dan
toejuichen, wanneer de organisatoren op deze
wijze trachten, de wedstrijden te maken tot
krachtsmetingen, niet alleen op sportief gebied, doch ook door het militaire element er in
naar
voren brengen.
.Wat
den uitslag betreft, valt het geringe
aantal strafpunten op, dat de eerste prijswinnaars verkregen, vergeleken rret het aantal,
dat werd toegekend aan de laatsten, die het
certificaat nog behaalden; bij de motorrijders
waren de aantallen punten van No. 1 en No.
Iaatst 27 en 472; bij de automobielen behaalden No. 1 en laatst resp. 13 en 533 strafpuuten.
17 Motorrijders en 25 automobilisten wisten

het certificaat te verwerven, terwijl het team
den Haag II (Leidschendam) bij de motorrij-

ders en het team Àlphen a/d Rijn bij de automobielen als No. 1 werden genoteerd.
Vermelden lve tenslotte nog, dat de Zilveren medaille, door H. M. de Koningin welwillend beschikbaar gesteld, gewonnen werd door
H. B. van Ulden.

Sectie Rhoon.
(Ingezonclen.)

Tot besluit van den wintercursus werd door

de Sectie Oud-Beijerland een oefenrit georganiseerd, welke in alle opzichten geslaagd nrag
heeten. Er werd door een zestiental nieurve
vrijwilligers aan deelgenomen. De afstand
was + 40 K.M. Vooral door de motorrijders is
hierbij schitterend werk verricht. Tijdens cle
rusten werden de fouten besploken, waar,door
deze avond zeer nuttig besteed is.
De Sectie Com,clt.,
VIJFWINKEL.

Wie heeft een verkeerde kepi
meegenomen ?
Door een vrijw.er is op 24 Mei j.l. des vootmiddags in de eetzaal in de Harskamp abusievelijk een verkeerde kepi (bt.) medegenomen en één met roode uitrnonstering achtergelaten.
Beleefd verzoek de kepi terug te willen doeu
zenden aan het adres van den korpl. 1\{. Sinke,

Kapelle

bij Goes, Julianastr. A

48.

Landdag Hilversum.
Op 18 Mei j.l. werd te Hilversurn een landdag van den B.V.L. gehouden. Hoewel we
over het algemeen geen verslagen van Landdagen opnernen, daar deze in het Landstorrnblad thuis behooren, moeten we voor dezen
dag een uitzondering maken, daar door ons
Korps werd medegewerkt om den dag te doen
slagen.
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In den voormiddag werd begonnen met eeu
behendigheidswedstrijd voor motorrijders van
het Korps (Afd. Noord- en Zuid-Holland). Met

0 strafpunten werd Hoogervorst 1e prijswin-

naar, gevolgd door Stokmans als 2e, en Welp
als 3e, eveneens rnet 0 strafpunten, doch in
langeren tijd.
Met 2 strafpunten behaalden resp. den 4eu,
5en, 6en en 7en prijs Vastenhouwer, Aane,
Jhr. Bosch van Drakenstein en Singeling.
De regen, die tegen het einde van de wedstrijden begon te vallen, werd langzamerhand
zwaarder, zoodat het defilé, dat een paar uur
later plaats vond, onder stortbuien moest geschieden.

Hierbij moeten we er tot onzen spijt op wijzen, dat het defileeren van de afdeeling, welke
ons I(orps vertegenwoordigde, Iang niet was,

zooals dit

zijn. Juist

doordat deze Afdeeling één der weinige groepen was, welke
in uniform defileerden, trok zij meer de aandacht. Maar dan had er ook gezorgd moeten
worden, dat er behoorlijk gedefileerd weld.
Een defilé is nog steeds een eerbewijs; men
laat bovendien zien, wat men kan en dat was
moest

hier niet veel moois. AIs personeel van ons
Korps aan een dergelijke parade wil deelne-

men, moet het van te voren geoefend worden;
bovendien moet tijdens het defileeren van ons

betrekkelijk ongeoefend personeel, door de
commandanten gelet worden op het in den pas
loopen, het recht vooruit zien, het voldoen aan
het commando ,,Hoofd rechts" e.d.
Laten we hopen, dat bij volgende gelegenheden de marcheerende groepen van olts
Korps een beter figuur slaan.
Gelukkig volgde aan den staart van het
defilé de Afdeeling tnotorrijders met matelieel, die onder cotnmando van den Res. 1en
Luitenant Vintges keurig voorbij trokken en
veel bijval oogstten.
Als slot vermelden \\'e nog, dat de Korpsvlag, die door de defileerenden werd uitgedragen, bij het publiek opviel door de grootte en
mooie bewerking.
M.

Brabant Grensrit III.
Omtrent den Brabant-grensrit meldt

pen hadden, rnoeilijkheden, die rneer in het
nadeel s/aren van de motorrijders dan van de
Totaal hebben 56 deelnemers den
774

rit

Jubileum Schoolcompagnie van den
Motordienst.
Op 12 Juli 1935 bestaat de Schoolcompagnie
van den Motordienst 20 jaar, d.w.z., dat 20

jaar geleden te Delft werd opgericht het Depöt
der Motorafdeeling, waaruit zich geleidelijk
de tegenwoordige Schoolcompagnie heeft ontwikkeld; deze ontwikkeling is nog steeds niet
geheel afgeloopen, want bekend is reeds, dat
met 1 Jan. 1936 de Schoolcompagnie zal worden uitgebreid tot een Korps van twee compagnieëu.

Ter gelegenheid van deze herdenking bestaat het plan om op 15 Juli a.s. een feest te
organiseeren; daar ons Korps door vele banden zich aangetrokken voelt tot de jubileerende Schoolcompagnie, spreekt het vanzelf, dat
een afvaardiging van het Korps de gelukwenschen van het Korps zal gaan aanbieden.
Aangezien er ook voor onze vrijwilligers
gelegenheid bestaat, om mede te doen aan een
uit te schrijven sterrit, hopen wij, dat velen op
deze wijze uiting zullen geven aan hun medeleven met hun kameraden van de

School-

compagnre.

Overlijdensbericht.
Op 9 Mei j.1. is te Roosendaal overleden de
Res. 1e Luit. voor speciale diensten P. L. A.
M. van Gilse; door een deputatie van het Korps
en door een groot aantal vrijwilligers werd

hem de laatste eer bewezen. Namens het
Korps werd een krans op het graf gelegd.

men

ons nog het volgende:
Het slechte weer was oorzaak, dat de deelnemers rnet zeer veel moeilijkheden te kamautomobilisten.

bracht, onder wie verschillende vrijwilligers.
Bij de prijswinnaars waren de volgende vrijwilligers:
Automobielen: Eras E. No. 2, Buddemeijer
R. No. 5 en Lepelaars E. No. 12.
Nlotorrijders: klasse 1 J. H. Sybrandy; klasse
3 G. v. d. I{eyden.
Het team van de Afdeeling Noord Brabant,
bestaande uit Buddemeijer, Schouten en
Daniëls, behaalde met resp. 85, 198 en 198
strafpunten een zeer mooie prestatie.

vol-

Rectificatie.
Tot onzen spijt is op blz. 106 van no. 9 een
fout ingeslopen: de Afd Comdt. Limburg is n.l.
1en Luitenant genoemd, dit moet zijn: ,,Reserve Kapitein."

HET BERICHT,
door P. J. ERKENS, Res. KaPitein

v.

Bij elken dienst en zeer zeker ook bij den
Motordienst is het geven van berichten sche-

ring en inslag. Wij willen ons in dit opstel bepalen tot datgeen, wat men dient te weten
voor het opmaken van berichten, een handeling, waarmede het Rader bij voortduring zal
te maken hebben.
De oerzending en het ouerbrengen van berichten, waarmede onze orilonnansen worden
belast, is een dienst op zich zelve.
We kennen dan het mond,eli,ruge en het
s

chrif t eli.jk e bericht.

Het schriftelijke bericht is verre te verkie-

zen boven het mondelinge, omdat:
1. De i.nhouil, staal oast. Bij het mondelinge bericht kan zeer gemakkelijk de inhoud
verkeerd worden weergegeven, aI moet elk
bericht worden herhaald;
2. Men heeft een afschri,fí. Men weet dus
laIer wat men heeft bericht, hoe laat en u)aa,r.
Aanbeveling verdient het n.l. elk bericht
mel iloorschri,ft te maken. Daarvoor bestaan
speciale telegramboelcjes. Beschikt men daarover niet, wat wel het meest voorkomende
geval zal zijn, dan kan men zeer goed gebruiken een eenvoudige bl,ocnote met een stukje
carbonpapier. Dit is in het bereik van ieder
Kaderlid en kan ik ten zeerste aanbevelen
reeds nu, bij de oefeningen, te gaan gebruiken.

Met het afschrift kunt U zich te allen tijde
oeranlu)oord,e\ terwijl deze afschriften bij
een later onilerzoek en ook voor de hi,stori.e
van Uw Korps waarde hebben.
Denk er echter aan, dat indien gíi i,ru han'
d,en aan ilen oiiand, oalt, alles wat Gij aan
papier bij U hebt (orders, berichten, particuliere brieven, enveloppen, aanteekeningen
enz.) grond,i,g oernieti'gil' moet worden.
Bij onzen dienst zullen meldingen over den
vijand, diens positie, doen en laten weinig
voorkomen en betreffen de berichten meer
trangelegenheden van inwend,i,gen aard, ofwel
den toestanil van wegen, i,n- en uitlaad,plaat'
sen of l;gt oerkeer.
Dit spreekt duidelijk bij col,onnes op
m,arsch. Hier bedient men zich bij voortdurirrg van korle monilelinge betichten, wijl het
opschrijven ueel langer t;uurl dan het zeggen
en herhalen. Het mondeling bericht moet ecLrter zeer kort ziin. Is er iets meer te melden,
dan verdient het aanbeveling het bericht
schriftelijk te maken.

Sp. D. Districts-C. V.L.S.K. Motordienst.

Hier volgen enkele aoorbeelden vall motldelinge berichten, zooals die in de praktijk bij
voortduring voorkomen.
,,V an Seclie commandanl aan Compagnies
commandant: Het tempo is te snel, de Sectie

kan niet volgen." OÏwel ,,Va,n Bestuurder
Auto 19 aan Sectie Commandant: Hulpbe-

stuurder Pieters onwel geworden" Verzoeke

Dokter." Ofwel ,,Van Sergeant Jansen

aan

den staart aan SecLie Commandant: Auto Nr.
8 uitgevallen bij Zuiduitgang Barneveld; gebroken cardanas." Ofwel ,,7a4 Sectie commandant aan Sergeant Willems, hoofd der

Colonne: tempo opvoeren tot 40 k.m'"
ll zieï al deze berichten hebben denzelfden
eenvoudigen vorm. Van - aan en dan het
korte be.ridnt. De ordonnans herhaalÍ het be,fuht en brengt het preci.es in denzelfden
vorm over. De ordonnansen kennen dit zeer
goed, alt|.ans moeten dit kennen, maar raken
in den knoop indien ze probeeren iets te gaan
vertellen.

Een en ander moet

bij 't rijden met colon-

nes, ook bij sectie oefeningen, veelvuldig beoefend worden.

HET SCHRIFTELIJK BEIRICHT.
In het algemeen kan men zeggen, dat een
bericht moet worde[ gezonden: zood,ra ee.o
laestand, anilers is, dan wordt verondersteld.
Het zenden vald oaertollige berichten is
a

er spi,lli,ng

o

an tiid,,

Elke melding ntoet spoed,ig overkomen.
Komt de melding te laat dan is zi! zond,er

waarde.

Elk bericht moet zijn:

7

2

Jui.st: geen fantasie, geen veronderstellingen, tenzij rustende op zeer goede gronden en dan de bron aangeven. Indienhet
bericht niet juist is, kan er veel onheil

en vertraging door ontstaan'
Kort: Geen roman-, geen beleefdheidsvormen.

3

Duid,eli'ik' Geen beschouwingen
zinnen,

-

korte

Vol,leddg.' Melden wat van belang is overtolligheden weg laten.
Men clenke zi,ch i,n d"e plaats aan ileru ge'

4

adresseerde.

(Wordt aeraolgd,.)
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HOE KAN MEN DEN WACEN HET BESTE SPAREN?
door

H.
Sturen is nog geen rijd,en. Remn'Len en'remmel?,. Ooer schakelen.

Bij het lezen van dit opschrift zullen verschillende Iezers zich wellicht afvragen, waarom zij hun wagen moeten sparen. Zlj heb-

ben hem toch om te gebruiken en niet om
hem onder een stolp te zetten.
Dit is volkomen juist en zij mogen den wa-

verschil hiertusschen is, dat zij, die kunnen
rijden, steeds hun wagen geven, wat hem toe-

komt, dus onder de gunstigste omstandigheden laten loopen, waarbij hij het minste
slijt, terwijl zij die slechts kunnen sturen
en dat is een groot percentage

-

zich daar -in

De Commandart InÍanterie Schietkamp Harskamp, de kapitein L. C. v. Duuren, met zijn staï.
Zittend van links naar rechts : De dokter, lste Luit. BIok, Kap. L. C. van Duuren, lste Luit.
Yan der Pol en de lste Luit. De Rooy. Staande van links naar rechts : Serg.-tr{aj. Marcguenie,
Adj. Sakkes, Adj. De Vries en Serg.-Maj. Jaasen.
gen gebruiken, zocveel zij willen en onder alle
omstandigheden, bij dag en bij nacht en toch
moeten zij den wagen sparen) d.w.z. zij moe-

ten hem niet mishandelen. Dit nu hebben wij
bij onze meer dan twee-en-twintigjarige ondervinding maar aI te vaak kunnen constateeren.
En nu moet gij niet denken, dat zulks alleen
het geval is met beginnelingen; ook oude rotten maken zich daaraan meermalen schuldig.
Ik acht het daarom nuttig eens een en
ander hieromtrent mede te deelen hetgeen het
materiaal en de beurs van de eigenaars ten
goede kan komen.
In de eerste plaats dan moeten wij er op
wijzen, dat vele bestuurders heel goed kunnen sturen, maar niet kunnen rijden. Het
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geenendeele om bekommeren met als gevolg
een vroeg versleten gebeel, ontijdige reparaties en onnoodige onkosten. Deze categorie
is voor de importeurs van de wagens niet de
gelukkigste, want wanneer hun wagen vroegtijdig gebreken begint te vertoonen, dan is
het natuurlijk een rotkar of zooiets en zij be-

seffen niet, dat zij zelï en niets anders er de

oorzaak van zijn.
Wij zullen dus thans eens de veel gemaakte
fouten hieronder bespreken, waarbij verschillende lezers zullen moeten zeggeni kijk, dat
deed ik dus altijd verkeerd en zal ik nu eens

anders gaan doen.

Een nogal vaak voorkomende fout

z.g. op de remmen

rijden. Hierdoor

is

het

wordt

verstaan het tot het laatste nippertje hard
blijven doorrijden, om dan ineens er alle remmen op te zètten, om tot stilstand of gangvermindering te komen. Het is een afschuweIijke gewoonte, die zeer nadeelig is voor den
wagen en hoogst onaangenaam voor de inzittenden, die telkens een knik in hun maag
krijgen bij het snelle stoppen en die een gevoel van onzekerheid niet kunnen onderdrukken. Dergelijke op de remmen rijders

tot vlak achter hun voorgangers op te sluiten,
om dan ineens te remmen en uit zwenken,
om hen voorbij te gaan. Voor de inzittenden
is dit ean hoogst onpleizierig gevoel en bovendien is het nog niet zonder gevaar ook, want,
wanneer het ongeluk wil, dat de $'agen een
oogenblik doorschiet bij het remmén, dan is
een aanr{ding onvermijdelijk.
De remmen moet men beschouwen als een
noodmiddel, dat alleen gebezigd wórdt, wan-

Het terrei-npersoneel. Van links naar rechts : De Serg;eants Yan Brink,
Croes, Roodirg, Riekel. Maris en Höster.

zullen bijv. wanneer zij in een straat op No.
17 moeten zijn, hard door blijven rijden tot
No. 15, om er dan ineens alles op te zetten en
met een ruk voor perceel 17 tot stilstand te
komen. Dat de banden daarbij een flinke tik
krijgen, zal duidelijk zijn en dat het geheele
mechanisme ongemotiveerd aan ernstige slijtage wordt blootgesteld, behoeft wel geen verderen uitleg. De inzittenden krijgen het gevoel of er een ongeluk te gebeuren staat en
maken een mooie kans om van de achterbank
te schieten.
Zii, die behoorlijk kunuen rijden, zullen bijtijds gas afsluiten, den wagen laten uitloopen
om misschien voor de laatste paar meter nog
even bij te remmen.
Die op de remmen rijders hebben ook de
hoogst prettige(?) gewoonte om, wanneer zij
iemand Íra.sseeren willen, zoo hard mogelijk

neer zulks onvermijdelijk is. Men spaart dan
de banden, het mechanisme van den wagen en
de inzittenden, terwijl de geheele wiize van

rijden iets veel rustigers krijgt, zonder dat
men daardoor ook maar iets minder opschiet.
Een tweede fout, die zeer ten nadeele van
den wagen en hier in 't bijzonder ten nadeele
van den motor en het overbrengingsmechaninisme komt, is het niet tijdig overschakelen op
een lagere versnelling.

VeeI te veel wordt over het algemeen op
de hoogste versnelling te lang doorgereden.
Nu speelt zulks bij de zware Amerikanen met
hun groot aantal pk. natuurlijk een minder
ernstigen rol dan bij de kleinere wagens, welker aantal in den laatsten tijd sterk is toegenomen, maar toch is ook voor de zwaardere motoren het uiterst langzaam rijden op de hoogste versnelling niet goed. Een explosiemotor
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De CheI-Kok Serg. Snoek met zijn bedienden.

is nu eenmaal geen stoommachine en moet
toeren maken om kracht te kunnen ontwik-

NOORD FRIESCHE
MIDDENSTANDSBANK N.V.
GEVESTICD TE LEEUWARDEN

o
HOOFDKANTOOR:
Leeuwarden, Willemskade 2

BIKANTOREN:
Appelscha,

Dokkum, Vleeschmarkt 2
Franeker, Raadhuisplein l2
Harlingen, Gr. Breedeplaats l0
Heerenveen, Lindegracht 23
AGENTSCHAPPEN:

Akkrum, Bergum,

Hallum,

§t. Jacob, Joure, Menaldum,
Wolvega

ALLE BANKZAKEN

kelen.

Bovendien heeft men door

tijdig over

te

schakelen nog het voordeel van veel sneller
optrekken, om weder op gang te komen, waarna men wédér op de hoogste versnelling kan
overgaan.

Velen schijnen bang te zijn voor overschakelen, omdat dit nu eenmaal een handigheid
is en gevoel vereischt. Doch ook dit is thans
erg vereenvoudigd door den gelijkloopgangwissel, waarmede het mogelijk is om onder
alle omstandigheden geruischloos, dus zonder
tandgeknars over te schakelen.
Het op de hoogste versnelling in langzamen gang laten optrekken van den wagen
gaat moeilijker en soms gepaard met kloppen van den motor, terwijl er oogenblikken

z{n, dat de wagen den motor wil duwen,
merkbaar aan het schokken in de cardanas
met kruiskoppelingen, hetgeen natuurlijk
hoogst nadeelig is voor het mechanisme.
Wanneer gij niet voldoende bedreven zijt
in het schakelen, oefen u er dan in: de versnellingsbak is er door den fabrikant niet
voor de aardigheid in aangebracht.
Vooral voor eigenaars van kleine wage-ns
kan hierop niet voldoende de aandacht gevesOok in bergterrein schakele

tigd worden.
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men bijtijds over, dus voor dat de wagen verzet begint aan te teekenen.

Uitdrukkingen als ,,de wagen moet het
maar kunnen" en ,,ik ben er niet voor den
wagen, maar de wagen is er voor mij" ziin
geheel misplaatst en wreken zich in de beurs
van den eigenaar.
(Woril,t oeruolgd,.)

Alsvoren tot adjudant-onderofficier de sergeant-majoor S. Bestebreurtje van de Afd.
N.-H.

De Redactie wenscht de geslaagden geluk
met hun aanstelling.

De Harskampdagen
Nieuws uit het Korps.
is eervol ontslagen uit den milide res. 1e Luit. voor speciale
dienst
tairen
Op verzoek

diensten J. Schttt.

Bij Koninklijk besluit is benoémd en

aangesteld tot Reserve 2en Luitenant voor speciale
diensten do heer D. G. Landweer te Groningen.

Aangesteld tot sergeant voor een administratieve functie de korporaal J. van der
Hoeven (ing. 1 Juni 1935).
Door den Korpscommandant zijn met ingang

van 1 Juni 1935 aangesteld tot korporaal de
navolgende vrijwilligers:
Afd,. Noorrl-Brabant: D. Hulzebos.
Afd,. Zui,d,-Hollanil: J. C. Canlemeijer, L.
Eradus, S. Erke1ens, P. le Grand, C. P. van
Lierop, P. van der Linde, M- van der Meer, A.
W. J. Oltshoorn, J. R. Lebbing, J. Lok en J. C.
de Zwart.

Afd,. Zeeland; L. M. Oele, L. L. Vermaire,
C. Colijn, P. A. van Keulen, M' Poortvliet en
P. Deurloo.
Afd. Oaerijssel.'W. D. M. den Hartog, R. van
WeIy en D. Stuurbrink.
Afrl. Noord,-Holland,: nog niet bekend.

I.

Met ingang van 1 Juni 1935 zijn aangesteld
tot sergeant naar aanleiding van het in de
Harskamp gehouden examen de navolgende
korporaals: J. Rouw, Afd. Z.; H. G. Heslinga'
Afd. O.; H. van Loo, Afd. O.; A. C. van Mameren, Afd. N.-H.; J. C. A. Varel, AÏd. N.-H.; H. J.
Heshusius, Afd. Z.-H.; W. C. Dehue, Afd. L.;
J. G. H. Verbeek, Afd. N.-H.; H. A. L. C. F.
Fluijten, Afd. N.-H. en G. D. Jansen, Afd. N.-8.
Aangesteld met ingang van Juni 1935 tot
adjudant-onderofficier-technisch-opzichter de
sergeant-majoor J. N. C. Hablous van de Afd.
N.-H.

Alsvoren tot sergeant-monteur de korporaal
A. de Muijnck van de Afd. Z.

1935.
Schietkamp is
Infanterie
De Commandant
zoo welwillend geweest ons in de gelegenheid
te stellen een drietal foto's te laten maken,
van hem en het hem toegevoegd personeel,
welke foto's in dit nummer zijn afgedrukt.
Op deze foto's stelden wij veel prijs, omdat
het de Commandant en het personeel zijn, die
ons het verblijf in de Harskamp zoo aangenaam maken, terwijl men zoo goed a1s niets

Het is hier wel echt

een

zonder gezien te worden."

er van overtuigd, dat onze
Harskampoefeningen biiwoonden, heÍ op prijs zullen stellen eens kennis te maken met den ,.gastheer" en zijn
helpers.
B.

Diversen.
Foto's Harskamp.
Van de heeren Harry S. Heslinga,

Oude

Ebbingestr. 46a, Groningen, en S. Erkelens,
Da CostastraaÍ 47, Leiden, ontvingen wij een
serie foto's van de Harskampoefeningen ter
inzage, waarvan er enkele in dit nummer zijn
afgedrukt.
Eerstgenoemde berichtte ons, dat zijn serie
bij hem ter inzage aan te vragen is.
Wij zijn genoemde heeren zeer dankbaar
voor de toegezonden kiekies en houden ons
voor toezending van foto's van andere oefe'
ningen gaarne aanbevolen, hoewel natuurlijk
niet alle toegezonden foto's geplaatst kunnen
worden.

Groningen.
De heer D. G. S. Landweer te Haren is

be-

noemd tot reserve-tweeden-luitenant voor speciale diensten en is bestemd voor de funstie
van Sectie-Commandant Groningen en Westerkwartier en plaatsvervanger Districtscommandant van het V.L.S.K. Motordienst.
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EPI'S

BEZOEKT
Café - Restaurant
Centrum stad:

,,HET KANON"

HARLINGEN

OÍf. Koppels;
Concur.

prijzen.

voor het V.L.S.K. Motordienst,
à f1,- en f0,75,

bijADR. WANROOY
Kloosterstraat c 178
DOESBURG

100,

A. VIJFVINKEL, Rhoon.

blad niet kennen.
Splgek met Uw vrienden en kennissen over
het blad en annimeer hen een aboilnement te
nemen. Indien men daar eenige moeite voor
wil nemen, dan kan succes niet uitblijven,
want, »De Motord,ienst is het eenige blad,, d,at
geheel, gewijd, is &an de belangen oan het
Motorkorps."
Door dit blad te lezen, verhoogt men zijn
kennis, blijft men op de hoogte van alles, wat
er in het Korps geschiedt en helpt men een
goeden korpsgeest aankweeken.
Abonné's, een groot aantal lezers is ook Uw
belang, helpt daarom mede dat aantal te vergrooten.

dit

Veldmutsen

(nieuw model); geborduurde
wielen Motordienst. Dorpstr.

Onze opmarsch naar de l5OO.
De opmarsch is begonnen. De eerste
nieuwe abonné's zijn binnengekomen. Maar
het moet harder gaan, veel harder. En dat
kan ook. Immers er zijn nog zooveel, die het

Moge

AUTO- EN MOTORVTAGGEN

grijs en zwart,

beroep niet vergeefsch

zijn

ge-

weest.

De Admini,strati,e.

Wie zich thans op dit blad abonneert vool
het jaar 1935/36, ontvangt de nog tot September a.s. verschijnende nummers gratis.

Abusievelijk is onder Korpsnieuws vermeld: ,,Alsvoren tot adjudant-onderoff. de
selg. mej. S. Bestebreurtje.
Dit moet zijn: Heeft voldaan aan het examen.

Twenthe Tour.
Evenals verleden jaar, zal ook nu wederom
door de Sectie Almelo van het V.L.S.K. Motordienst een Twenthe Tour worden georganiseerd. Deelname staat open voor alle vrijwilligers der afd. Overijssel (Groningen,
Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland)
van het V.L.S.K.M.D.
De oefening wordt gehouden op Zalerdag
20 Juli a.s. Desgewenscht kunnen deelnemers
naar keuze hetzij bij vrijwilligers der Sectie
Almelo, hetzij in een Hotel tegen zeer matigen prijs gehuisvest worden.
Belangstellenden worden gaarne op aanvraag nadere inlichtingen verstrekt.
De Sectie Comm,anilant,
Ir. G. J. A. METTROP,
Res.2e Luit. a. Sp. D.

INHOUD:
HARSKAMPOEFENINGEN.
VERSLAGEN.

JUBILEUM SCHOOLCOMPAGNIE VAN
DEN MOTORDIENST.
HET BERICHT.
HOE KAN MEN DEN WAGEN
BESTE SPAREN.
KORPSNIEUWS.

Abonnementspr[is f lr25 per jaar.

FRANEKER

Een bezoek

aan dit stadie kan een verfrissching voór uw geest zijn
V.V.V
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HARSKAMPDAGEN 1935.
DIVERSEN.
ONZE OPMARSCH NAAR DE 1500.
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