
NISC 2019 
 
Zaterdag 12 oktober was een druilerige dag met een constante motregen. Maar de motivatie bij de 
deelnemers was er niet minder om. Het was de schietdag van de 27ste Netherlands International 
Shooting Competition (NISC). Aan het begin van de voorafgaande vrijdagavond verzamelden zich 
56 teams van 3 mannen/vrouwen in Echos Home Base “baan Zulu” in Harskamp om in de briefings 
aan te horen wat ze zouden gaan meemaken.  
 

Met informatie, regels, veiligheid, programma, optreden 
als team en dergelijke in de eerste briefing en de uitleg 
van de schietoefeningen en schietprocedure in de tweede 
briefing kwamen de deelnemers al goed in de sfeer van 
dit internationale toernooi. Om daarna fysiek de wapens 
te leren kennen en zelf onder toezicht de 
wapenhandelingen te 
beoefenen.  
Vervolgens moesten 
geselecteerde 
deelnemers aantonen 

dat ze de wapens en de veiligheidsmaatregelen beheersten. Het 
huidige veiligheidsbeleid van Defensie stelt eisen aan de rang en 
de bekwaamheid van de  schietbaanfunctionarissen, waarmee het 
aantal ondersteuners nu ruim 50 bedraagt. 
Na de instructies en bekwaamheidstesten was het tijd voor de social meeting en konden de 
deelnemers uit 10 landen elkaar leren kennen. Ze kwamen uit België, Zwitserland, Estland, Frankrijk, 
Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje en Polen. Veel teams waren over de weg naar 
Nederland gekomen in plaats van met vliegtuig en trein. 
 

In de ochtendschemering stonden de landendelegaties 
aangetreden op de appèlplaats voor de 
openingsceremonie met paradecommandant lkol van Eijk, 
de parade-inspecteur kol Lettinga, een hoornblazer en 
twee vlaghijsers van de landmacht. De Nederlandse 
driekleur schoof onder muzikale regie van de 
trompetspeler met eerbiedwaardige snelheid naar de nok.  
Op de schietbanen kon men met 4 wapens schieten om in 
de prijzen te komen. Pistool Glock 17, machinepistool HK-
MP5, geweer Colt C7 en geweer Colt C8 carabine.    

 
Twee 
boogtenten 
stonden weer 
centraal 
opgesteld bij 
de 
schietbanen, 
waar de 
deelnemers 
vrij van 
regendruppels konden koffiedrinken, elkaar konden 
ontmoeten, zich konden voorbereiden of samen konden 
evalueren.  
 
Eenmaal gereed met het uitvoeren van de schietproeven 
keerden de deelnemers terug in de Generaal Winkelman 
kazerne om zich om te kleden voor de social meeting in 
Echo’s home “baan Zulu” en het gala-buffet. Tijdens de 
social was de internationale cohesie zichtbaar aanwezig, 
getuige de groepsfoto. 



 
 
Met drie touringcars aangekomen bij restaurant “van 
der Valk Apeldoorn-Oost” was er het culinair onthaal 
met het traditionele haring happen. Vervolgens kon 
het gala-buffet in de zaal met zo’n 160 deelnemers, 
40 ondersteuners, enkele genodigden en de 
Reservisten Schiet Commissie beginnen.  

 
 
 
 
 
 
Onder de genodigden aan de hoofdtafel bevonden zich 
onder meer de plaatsvervangend inspecteur 
reservepersoneel CLAS kol F. Stallmann en 
Commandant ISK maj M. van Groenestein. 
Dit jaar kon toezichthoudend commandant kol H.J. de 
Jong, commandant KMS, helaas niet aanwezig zijn.  

Na het voorstellen van de hoofdtafel stond de voorzitter stil bij het overlijden in juli van collega RSC-
lid Lkol Wim Roelink en ondersteuner kpl1 Riny van der Elst in augustus. Met een moment van stilte 
werden zij herdacht. 

Tussen de gangen door verscheen een jachthoornbazer, die met groot 
volume muzikaal de aanwezigen opriep weer in beweging te komen om de 
volgende “life & cooking” ronde in te gaan. 
 
Verschillende delegatieleiders benoemden in hun dankwoord waarom de 
teams zo graag van heinde en verre naar de NISC komen: de gastvrijheid, de 
goede organisatie, de sfeer, de schietoefeningen, de ambiance en kwaliteit 
van het gala-buffet. Daarna begon voor sommigen de climax: het lang 
verwachte moment van de prijsuitreiking. Op de tafel waren de bijzondere 
prijzen uitgestald. Deze waren wederom gefabriceerd door RSC-lid adjudant 
Fred Droog, die vanwege een operatie helaas zelf niet bij deze NISC 
aanwezig kon zijn.  
 



Het beste team op alle wapens gecombineerd was 
Netherlands royal army shooting team 1, gevolgd door het 
Nederlandse KMR schietteam 2 en op de derde plaats het 
team Norway NROF Romerike 1. 
Individueel winnaar op alle wapens gecombineerd was 
Hauptgefreiter Ralf Probst van het Duitse team RAG 
Duisburg. 
De NISC heeft als motto “we meet and compete”. Voor 
deze avond gold ook de toevoeging: “and now we eat”.  
 
Ook dit keer – net als in voorgaande jaren – zetten veel 
teams en ook ondersteuners in allerelei samenstellingen de uitwisseling van hun ervaringen voort in 
de kamers van de legeringsgebouwen. Aan de oproep van de RSC om zelf de restanten van deze 
“internationale evaluatie-receptie”  op te ruimen was goed gehoor gegeven. De RSC had zondag 
niet meer dan twee-en-een-half uur nodig voor de jaarlijkse schoonmaakoperatie. 
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