VOORWOORD
De voltallige staf van het Griekse invasieleger heet u van
harte welkom op deze open dag. Tijdens uw verblijf bent
u onderworpen aan lokale veiligheidsvoorschriften en
reglementen. Iedere militair, maar ook iedere burger is
verantwoordelijk voor de handhaving van de veiligheid
door het naleven van deze reglementen. Een verkorte
samenvatting van deze richtlijnen vindt u weergegeven
in deze handleiding.

Op vertoon van uw mobilisatielastgeving wordt u toegang verleend tot het terrein. Dit geldt alleen voor het
betreden van het terrein via de hoofdpoort. U bent niet
gerechtigd een Restricted Area te betreden, tenzij u hiervoor bent gemachtigd middels een aantekening op uw
mobilisatielastgeving.

Mocht u vragen hebben over de gang van zaken dan
kunt u zich ten allen tijde wenden tot de officier van
dienst. Rest mij nog u een zeer aangenaam verblijf toe te
wensen.

B.J. Jansen

Luitenant-Kolonel

B.D.
_
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BEGINSELEN DER KRIJGSTUCHT
Amkel

Artikel 4
De militair is verplicht de hem/haar mondeling of schriftelijk gegeven dienstbevelen en de voor hem/haar
geldende dienstvoorschriften stipt op te volgen.

1

De ondergeschiktheid is de ziel van de militaire dienst.

Derhalve is elke militair van wat rang of stand hij/zij is,
verplicht zijn/haar meerdere in de dienst alle eerbied en
gehoorzaamheid te bewijzen.

KRIJGSTUCHTELIJKE VERGRIJPEN
Artikel 2
ll'l het algemeen bGl'lOl'ef`| de mllltälfe, ln het lDljZOl'1Clel'
hij/Zlj Clle V3.l'l gelijke fäflg Of Stâd Zljn, ZOWGl ln dlEl'1St
als daar buiten in goede kameraadschap te leven, elkanders rechten en overtuigingen te eefbiedigen. elkändef
ln lTlOEllljl(l'leCl6l"| Of ll"| geVE1<':l.l' en 8ll<ô.l'll'lUlp te Veflee
ders fouten te verbeteren en e|l<anderS miSS'EäPPen te
voorkomen.

Artikel
~

.

1

De miiitaii' ig Verbgden Qm gegevens te Vergtrekken
Waarvan geheimhouding in lands belang i5_ Wanneer
hij/Zij benaderd wordt dogr een pub|iCi±eit50|›gaan om
mee te werken aan een uitzending of artikel, dient hij/zij
zieh terdege af te Vragen Qf Van hem/haar uitspraken
worden verwacht die de dienst betreffen. Mocht hij/zij
hierover twijfelen dan dient hij/zij contact op te nemen
met het Hoofd Bureau Voorlichting.

Artikel 3

Artikel 2

De militälf Zal Zien met Zlln/neet gehele Petseenlllkneld
tegen de Vlland inzetten- ln geVeCnt$nandelln8en šeWil<'
deelnemen.
tOt het Ultefste aan Cle
keld Zal
lndlen nll/lll net Vefbänd met de eenheid Waattee nll/Zil
bGl"l00nI heeft Veflefen en nil/Zll de Vlländ niet deel'
tfetfend äfbfeUl< kan d0en« ls nll/Zil VetPllCht te ttaehten
gevangenneming te voorkomen.

De militair is verboden zich zowel buiten als in tegenwoordigheid van zijn meerderen door onwilligheid, lijVerzet of Op andere Wijze Onvergenøegd te betø..
nen over de dienst. Hij/zij dient dienstbevelen of
beslissingen van meerderen op te volgen, zonderte morren of op andere wijze ontevredenheid of verzet te laten
blijken
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|<R|JGs'rucH1'E|.u|<E sTRA|=|=EN
Artikel

INSTRUCTIES

zEL|=HuLP/KAMERADENHULP

1

Ingevolge de Wet op de Krijgstucht zijn er de volgende

LET OP:

kri'-gstuchtelilke straffen:

Persoonlijke veiligheid en die van

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

berisping
strafdienst
eldboete
llcht arrest van ten hoogste 14 dagen
verzwaard arrest van ten hoogste 14 dagen
gevangenisstraf (nader te bepalen lengte)
levenslange opsluiting
openbare terechtstelling, waarbij het lichaam niet
begraven of verbrand mag worden

Anderen; indien nodig en mogelijk
_

.

_

Markeren; mdlen nodlg
_

Alarmeren. Geef:
..

Q
'

._

Noodzakelllke hulp.' bu Voorkeur Op de plaats
waar de gewonde llgt'

Ademhaling controleren
Bloeding stelpen, wond beschermen

GENEESKUNDIGE VERZORGING
Shock voorkomen

Om het ziekenrapport te bezoeken kunt u dagelijks een
afspraak maken met de Geneeskundige Dienst (gebouw
43) via uw Sergeant van Dienst. Ook in acute gevallen
dient u zich aan deze voorgeschreven procedure te houden. Wanneer de Arts van Dienst onverhoopt niet aanwezig mocht blijken te zijn, pas dan zelfhulp/kameradenhulp toe.
_4_

N00"

VäSt2lttenCle kleding l05tfel<l<e“

N00"

Ultpullende lleheemsdelen tefU8ClUWe“

ALTIJD zoeken naar een in- en uitschot opening
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GEESTELIJKE VERZORGING
Omdat mllltälfen Vele Ontbeflgen

|=Q1'0- EN |=||_MAp|:›ARA1'UUR
Het jg niet toegestaan 0m Van enig in het Iegefkamp
aanwezig object of militair voertuig, nog van enige militaire handelingen als ook militairen, foto- en/of filmopnames te maken. Bij overtreding van deze regel zal de
apparatuur in beglag Wgrden gengmen en \/Qgr eigen
doeleinden Wgrden gebrujlçt

lTlOeterl dOOl'-Staan,

Vefsl0l<en Zlln Van familie en Vnenden en lefU8åeW0f'
Pen Wolden 0P l<amelaadseneP ls er ele mešelllkneld let
mentale Ondefsleunlnå- Bll leder bataljon Zlln een aal'
|TlOeZel"llel' el”l eefl pl'eClll<ô.l'llI lrlgedeeld. De |'ô.E:1ClSmâ|'l
(filet de OUCle) Van het l"lUmäl'llStlSCl'l Vel'bOl`ld l<Omt een
keer per week langs. Naast déze geestelijke ondersteuning hopen wij natuurlijk, dat ook de Goden ons zullen

MOBIELE TELEFONIE

bijstaan-

ll
..

,0
VR|-|ETUDSBESTEDlNG
Door de sterk gereduceerde prijzen, is het voor militairen
aantrekkelijk om een schriftelijke of mondelinge cursus
te volgen. Momenteel is het in het legerkamp vooral erg
in trek om iets met toneel te doen. Als u hier belangstelling voor hebt, kunt u een inschrijfformulier ophalen bij
de afdeling registratie.

kanllne naar TV'Pl0šfamn1a's
kijken. Dit is de enige plek waar zich een televisietoestel
neVlndl- Vanzelfsprekend ls nel nlel šeeelleefd Om lll'
dens de dienst leleVlsle te l<lll<enU l<l-'nl elke aV0nd ln de
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Het is in het gehele legerkamp niet toegestaan om een
GSM of een andersoortig mobiel telefoontoestel te
gebruiken. Dit in verband met storingen die kunnen
optreden bij in het legerkamp aanwezige apparatuur.
Brieven schrijven is wel toegestaan. Deze zullen, nadat
Zij .door de Censuurcommigsie zijn gezien' worden Ver-

Zonden

BURGERS |N N\||_|TA|RE D|EN§'|'
V

Het zal u waarschijnlijk opvallen dat er, naast de vele
bezoekers, verschillende mensen zonder de ver-plicht
voorgeschreven mmtaire Heding rendjepen Deze mensen dat zijn burgers, derhalve zij geen militaire opleiding

hebben genoten. Veelal verrichten deze mensen
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administratieve taken of onderhouds-werkzaamheden,
ook zult u hen in de catering aantreffen. Wij wijzen u er
met klem op dat burgers nietonder de verantwoordelijkheid van het Griekse leger vallen.

PERSONALIA (in volgorde van verschijnen)
jan Ee/<ma
jan /-/uigman

-

RANTSÖENEMNG
Door stagnering van de voedselaanvoer dreigt zowel het
assortiment als mede de gehele voedselvoorraad versneld in te krimpen. De voltallige staf heeft daarom
besloten tot rantsoenering. Dit betekent dat naargelang
de rang de porties gelijkelijk zullen worden verdeeld.
Omdat de voorraad witte bonen in tomatensaus de
houdbaarheidsdatum reeds geruime tijd heeft overschreden is besloten om deze voorraad soldaat te makenalvorens de capucijners zullen worden genuttigd.
Derhalve ziet het menu voor de komende week er als
volgt uit:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:
zondag:

witte bonen met spek
hutspot witte bonen
Griekse witte bonenschotel
witte bonen op een bedje van tomatensaus
gebonden witte bonensoep
witte bonensalade
witte bonentaart met stukjes tomaat

l
Q
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_

Ajakg generaa|
Qdyggeug generaa|

FI'änS H06/<SÉfä

IV\6ne|aOS broer van Agamemnon

Elske Roorda

Athena

Johan Spijkerman
Bart Buma

Lidynos korporaal
Neleus soldaat
Anglios soldaat
Dionug Sojdaat

Walter vd Meer
Bart vo' Wa/
jo/anda vernoef
jan Kramer
5)/brand Brouwer
Tnyg Wadman
Ger de Wa/

Teemegga vrouw van Ajaks
Eurygakeg zoon van Ajaks

Bode/verslaggever
Teuorog hafbroervan Ajaks

Agamemnon

Peter /-/aant/eg, Wieger /-/aargma, Maurits Heitinga,
Wytge Koopman, je/te de Kroon, Rientg Plantinga, jan
Volbeda, Sjoerd Walda (GJIN C TE HEECH)

camerateam
Aaldert de Jonge
Jorden Hettinga

cameraman
camerahulp, wedstrijdleider,

chauffeur
camerahulp, wedstrijdleider,
chauffeur,
camerahulp, fotograaf

Hielke Zijlstra
Gysbert Zijlstra
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opperbevemebber

main-ogen

"

›
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godin

muziek

Mark Boxum
Heflk de B0”
/Vl/nke Dooper

geweren en pistolen

Sjoerd Kramer, Phillipus Feenstra, Pieter Kurpershoek

afChe

(5|<AR|_)

fotografie

beeldmanipulatie

Jan Feenstra, Pieter Feenstra, Ellen Koopen, Dieuwke de
Boer, Nicolien de Haas, Wiebren Koopen, Sybolt de

.

.

/Z36/af Vd worp' Lysbeth Stemkens (ISN ICREST WOR

Jong, Eppo de Groes, Sietse Pruiksma

Jaap Postma
Ria Stellingwerf
Elske Roorda

tv-opnames en montage
Aa/der: de Jonge (/\AED/A suPPoRT kouoiu/vi)

*V'b°°'d°"

Mr. Jan Jaap Posteman
nieuwslezer

›

.l

OVERIGE MEDEWERKERS
regie en toneelbeeld
regie- en produktie assistentie
stagiaire/ regie assistentie

Pieter Stellingwerf
Yts/e Kramer
Janny vd Veen

Vertaling en taakoaching
bewerking

Yts/ze Hettínga
Yts/e Hettinga
Pieter Stemngwerf

dramaturgische adviezen

Hans Brans

V00f5te||i"8$|eide"
decor en beeldende kunst
zangrepetitor

*

kledingontwerp
schmink
requisieten
_

19

_

H0Ve"8ä
Henk de Boer
Siebren Kramer
Johran Koning
E/s Lequin
giebe 7'/'a/ma
Fe/'k/Ie

kleding

r

/l/larian Adriaanse, Trynts/e T/alma, Si/ke vd Wal, Wyb
Sybesma, Janke vd Wal, Janke Kampen, Anna Bohle,
Mir/am v Sc/ve/ven

Pallas

lichmntwerp

J

Kee5 Botman

"cht
Kees Botman, Gert Jan van Voorthuizen, Tabe BruinE.
B
H
S h--ff I
sma, /se ruinsma, ans c 1/ e en
.

ge|uid
Ts/alling vd Werf, Auck Couperus, Ale Hoekstra (STAGE/MASTER BQLSWARD)

deC°|'b°,UW en Y°°"P"°_8"amma
Michiel van Groeningen, T/ebbe Zeinstra, Jan Zeinstra,
Jouke van Dieren, Sietse Pruiksma, Johannes Postma,
- 11 -

EERVQLLE VERN\E|_D|NG

Gerlof Hofman, Marieke de Boer, Simone Lemstra,
Klaas Kemker, Willem Visser, Kees Visser, Rein vd Wal,
Rein Zeífßïfä, René Vd /-ään, /G/<6' Vd Wä/, T/Iefy Ze/'f7$tI'ä,
Henk Wiss, Durk de Boer, Sipke de Boer, Jitte Feenstra,
Sietse Stoel (PAUPERS en WARKUM III)

zonder de volgende bedrijven en instellingen had deze
mobilisatie nooit plaatsgevonden

Gemeente Gaasterlân Sleat

›

kaartverkoop en registratie
Dieuwke Melchers, Anna Ypma, Geeske Nijdam, Gerrit
Twijnstra, Joke Visser, Klaasje Ylstra, Nynke Visser, Ria
Stellingwerf, Willy Amsterdam, Woltsje Bokma, Petra
van Krugten

Gemeente Nijefurd

Öfdie/ing W0/Wêlen
(Advyskommisje Poadiumkeunsten)

PFOV/'HS/ff Ff)/S/åi

Provinsje Fryslân, ôfdieling Wolwêzen
(Regeling Ku/ture/e Aktiviteiten)

sponsorwerving
K/aas Toering (BURO VOOR COMMUNICATIE EN
RELATIEMARKETING GROUW)
4.

Gears/-e Kramer

Keunstwurk/FCAA Leeuwarden

publiciteit

~

R

technische |eiding
Henk van Krugten, Roel Bouma

bestuur
Berend Jansen (produktieleiding), Dieuwke Jorritsma
(secretariaat), Jan Bosje (zakelijke leiding)

_a"tistif*k° c°'f""issie
lan Eekma, Ytsje Hettinga, Feikje Hovenga, Ytsje Krameff Pfeïef Sfe//fnšweff
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W Janssen's Friesche Stichting

Maintendrai Friesland
Ar/en Witteveen Fúns

Je

Stichting Juckema-Siderius Fonds
Aannemersbedrijf De Boer Workum

Autobedrijf de Winter St. Nicolaasga
Bouwbedrijf Agricola Warns
_-13-

Makelaardij Overvvijk Lemmer

PäqUe5 B-V- Ba//<

De Beef Textiel Wer/<„m

Vastgoed Noord BV Drachten

Heuthende/ /<00/men Wemg

Greydanus Communicatie Sneek

Kraanverhuurbedrijf Siep Anema Arum

De VfieS

Loonbedrijf Jonkman Workum

5/<I'PS B-

V Hide/OOPGH

SPECIALE DANK GAAT UIT NAAR

Visserijbedrijf E. W 'Visser Workum
Assurantiekantoor Hoekema Koudum
Familie W de Groot

-

BIJZONDER EERVOLLE VERMELDING
de vo/gende bedrijven hebben een eervolle onderschei-

ding ontvangen voor bewezen diensten, zij hebben zich
namelijk als eersten aangesloten bij de club van 7000
van teatergroep SULT

*

Familie
k

ac

htb

F

l

R"

ea

WS e

Fam,-j,-e j_

Familie
J

Witteveen

B.

Witteveen

I Wadman

Theo en Betty Visser

Ouw Omer I/5

De Boer Licht Sneek

Slagerij M. de Boer Koudum-

Rederij Waterweg Workum

Ee/ke en Foek/-e de Jong

Rabobank Zuid West Friesland

Henk Wiss

Van der Wiel Drachten

Johan vd Zee (Van Gewest tot Gewest)
_
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_
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Mar/'an Kort
De inwoners van Mirns voor hun hulpvaardigheid en
gastvrijheid.

Alle mensen die een van hun familieleden ettelijke uren
moesten missen ti/dens de vele repetities
Gretha Hengst, Hans Brans en Luuk Eisema voor hun
adviezen
Iedereen die nog niet genoemd is maar op wat voor
manier dan ook geholpen heeft

REGISTRATIE
Lid worden van de club van 1000 of van de vriendenclub
van teatergroep SULT kan door aanmelding bij het secretariaat: Brânburren 7, 8724 LH, lt Heidenskip. Tel: 0514-

521749

SULT OP SJOUW
Volgend jaar speelt teatergroep SULT de stukken: “De
dienstlitt" en “De man in de bus". De locatie voor deze
stukken is verplaatsbaar. Het ene stuk speelt in een bus,
het andere in een nabijgelegen horecagelegenheid.
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