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Majoor Ron Deelen geeft een boekpresentatie in het Vete-
ranencafé Almelo  
 
Op 12 november 2019 geeft majoor Ron Deelen een boekpresenta-
tie over zijn boek “Nooit verslagen”. Het boek zal ook te koop zijn in 
het Veteranencafé en kan ter plekke worden gesigneerd door de 
majoor. In 'Nooit verslagen' geeft hij een unieke inkijk in de gevaar-
lijke missies in Bosnië, tijdens en na de Balkanoorlog. In de 
'Vergeten Missie' van 1993 werd zijn hulpkonvooi beschoten. Ron 
raakte ernstig gewond. De politieke 
impact was groot: het was een 
week voor de oprichting van de Eu-
ropese Unie en Nederland raakte 
verwikkeld in een netelige discussie 
over nut en noodzaak van deze 
konvooien. De militairen vochten 
hun eigen strijd voor erkenning en 
steun. Ron dwong af dat hij als 
een van de eer- ste militairen in Ne-
derland volle- dig 'in het groen' 
bleef werken, inclusief verwondingen. 'Nooit verslagen' maakt in-
zichtelijk dat uitzendingswerk bij Defensie zwaar is, dat persoonlijke 
aandacht cruciaal is, en dat de oorsprong van gruwelijkheden in 
Bosnië soms beangstigend veel lijken op ervaringen rondom een 
vechtscheiding, jeugdzorg en onterechte vooroordelen. Vulneratus 
Nec Victus, de tekst op het Draaginsigne Gewonden is zijn lijf-
spreuk: gewond maar niet verslagen. 

Alle jonge en oude Almelose veteranen èn veteranen uit de regio 

met hun eventuele partners zijn van harte welkom op deze bij-
zondere avond in het veteranencafé, Bier- en wijnlokaal het 
Hookhoes, Grotestraat in Almelo op dinsdag 12 november 
2019 vanaf 19.30 tot ca 22.00 uur. 
Namens Veteranen Comité Almelo (VCA), 
Bernard Schutte 

Zie blz.6-7 



   Veteraan voor de klas 

Respect voor “Veteraan voor de klas””,  

Binnen ons veteranen comité zijn er een aantal veteranen actief als vrijwilliger om de jeugd te vertellen 

over ervaringen opgedaan in en tijdens missies. Zo ook Marc van Rijn, één van de enthousiastelingen die 

in eigen tijd, zijn ervaringen deelt. 

Bezakt en bepakt met allerlei militaire attributen op pad langs scholen in de nabije, maar ook verre omge-

ving. Wat dat betreft worden deze vrijwilligers door het Veteranenplatvorm goed ondersteund, alles wat 

maar wenselijk is voor hun lessen c.q. presentaties wordt door Defensie geleverd. Enthousiasme ligt ech-

ter niet op de plank, dat moeten de heren en dames van “Veteranen voor de klas” zelf meebrengen. En 

dat onze collegae enthousiast zijn mag blijken uit bijgevoegde foto’s.  

Mijn dochter, Eva Zomer, kwam vrolijk en huppelend thuis. “Ik heb een jas aangehad en die was hartstik-

ke zwaar. Had jij ook zo’n jas, papa”. In 1ste instantie wist ik niet wat ze bedoelde, maar er even over na-

denkende wist ik dat ze een scherfwerend vest bedoelde. Marc had namelijk tijdens een van onze bijeen-

komsten verteld dat hij de kinderen, als zij dat wilden, militaire uitrustingstukken aan liet passen of dra-

gen. Hij vertelde er tevens bij dat de kinderen meestal behoorlijk onder de indruk waren van het gewicht.  

Nou, dat ik kon ik me wel voorstellen. Zelfs in mijn militaire opleiding en latere missies was ik onder de 

indruk van het gewicht van de uitrustingstukken, hoewel ik ze liever niet droeg waren ze toch nodig. Te-

rug naar de lessen van onze collegae, wat belangrijk dat dit gedaan wordt. Ik zou willen dat mijn agenda 

niet zo gevuld was, dan leek mij dit ook wel wat. Respect voor hen die deze lessen verzorgen en zoals aan 

de foto’s te zien is, het enthousiasme straalt er van af.  

Hier op de foto Marc, maar ik weet zeker dat ook Michel en Roel hun luisterend “publiek” aangenaam 

weten te boeien.  

Super mannen!  
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