Veteraan uit Kaatsheuvel bezoekt regelmatig de Regionale
Veteranendag
Op zaterdagmiddag 31 oktober wordt in Tilburg de Regionale Veteranendag gehouden voor
veteranen uit de gemeenten Tilburg, Goirle, Oisterwijk en Loon op Zand. Dit jaar zullen ook
veteranen uit de gemeente Hilvarenbeek deelnemen aan deze Regionale Veteranendag. Met deze
dag toont de overheid haar dankbaarheid en respect aan hen, die zich hebben ingezet voor vrede en
veiligheid. Voor de burgers is er ook een programma om kennis te maken met de werkzaamheden,
die veteranen hebben verricht. Deze dag is voor de veteranen een mooie gelegenheid om hun
ervaringen met elkaar te delen.
Ronald Flohr is één van de veteranen uit Kaatsheuvel, die regelmatig deelneemt aan de Regionale
Veteranendag. Hij voert hier goede gesprekken met oud collega’s, die nagenoeg hetzelfde als hem
hebben meegemaakt, maar vooral ook “dezelfde taal” spreken.
Ronald is in april 2001 in opleiding gegaan bij het Schoolbataljon in Oirschot. Na zijn opleiding heeft
hij zijn hele diensttijd tot eind 2010 doorgebracht in het Duitse Munster. Zijn functie was chauffeur
klasse III/V, ofwel bestuurder van een zware 4-tonner. Tijdens zijn diensttijd was Ronald heel actief
door het volgen van verschillende cursussen als ook door de verschillende uitzendingen, allemaal
naar Afghanistan. Tijdens zijn eerste uitzending van januari tot juni 2003 werd hij geplaatst bij het
Hoofdkwartier van ISAF in Kabul. Zijn taak was het rijden van de bevoorrading en het
munitietransport binnen Kabul. Vaak was hij op Kabul International Airport (KIA) te vinden. Een nare
ervaring uit die periode was dat een bus met Duitse verlofgangers werd opgeblazen. Van mei tot
november 2007 werd hij individueel uitgezonden naar Afghanistan. Hij kwam weer in dezelfde
werkomgeving terecht maar nu als leidinggevende. Hij had tijdens zijn internationale
bevoorradingswerkzaamheden veel contacten met Poolse, Amerikaanse en Afghaanse collega’s. Vaak
liep hij tegen de eigen gewoontes van de verschillende nationaliteiten aan. De internationale
collega’s stonden er versteld van dat de Nederlandse militairen hun taken zo veel zelfstandig mogen
en kunnen uitvoeren. Als plaatsvervangend groepscommandant heeft hij hieraan zijn bijdrage
kunnen leveren. Zijn derde uitzending vond plaats van april tot november 2009; deze keer in een
logistieke functie bij het Hoofdkwartier in Kandahar. Tussendoor was hij in deze periode ook nog
chauffeur van Generaal De Kruif. Tijdens deze periode heeft hij 78 keer op de startbaan gestaan bij
het brengen van het eerbetoon aan gesneuvelde, buitenlandse militairen. Ook heeft hij toen

wekelijks de ceremonie van de draagploeg met een lijkkist geoefend, voor het geval een Nederlandse
militair zou moeten worden gerepatrieerd. Gelukkig heeft Ronald zelf deze ceremonie niet hoeven
uit te voeren.
Als hij terugkijkt op zijn diensttijd zegt Ronald trots: “Defensie en uitzendingen hebben mij gevormd
tot wat ik nu ben!” Hij kijkt met een positief gevoel terug op deze tijd waarbij zijn zelfstandigheid in
alle opzichten goed tot ontwikkeling is gekomen. Hij zegt: “Door de uitzendingen kom je er achter
waar jouw eventuele beperkingen liggen en wordt je geleerd hoe je er aan kunt werken. Daarom ben
ik ook positief over de uitzendingen en de nazorg, die Defensie op dat gebied levert”.
Ronald werkt nu bij het Openbaar Ministerie en hij is Chauffeur Beveiliging voor de Hoofdofficier van
Justitie. Hij werkt in een tak waar veel voormalig Defensiemedewerkers werkzaam zijn. Naast een
sterkte teamgeest, waarbij collega’s goed op elkaar letten, heerst er ook een strikte discipline. Je
moet immers van elkaar op aan kunnen. Ronald zal zeker dit jaar weer deelnemen aan de Regionale
Veteranendag. Hij vindt dat het evenement goed is opgezet en hij hoort over deze dag veel positieve
reacties. Dat veteranen tegenwoordig meer erkenning en waardering krijgen vanuit de maatschappij,
vindt hij een goede zaak.
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