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R O B  P U L L E S ,  V O O R Z I TT E R  K V M OCOLOFON

‘O
p de brug, ik heb het schip.’ Een veel gehoorde kreet aan boord die 
aangeeft dat de wacht van de ene naar de andere wachtsofficier 
is overgegaan. De nieuwe wachtsofficier is vanaf dat moment 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het schip. Graag stelt de 

nieuwe wachtsofficier zich aan u voor. Rob Pulles, 51 jaar, getrouwd, drie kinderen en 
sinds 1987 deel van de Koninklijke Marine én de KVMO. Tot 2011 voornamelijk gevaren 
en gevlogen. Na 2011 de Hogere Defensie Vorming, bestuursondersteuning, 3 jaar 
Curaçao en ruim drie jaar het Instituut Defensie Leergangen (IDL). En vanaf 1 oktober dus 
uw nieuwe wachtsofficier. 

Gedurende de wacht gebeurt er natuurlijk van alles. Bepaalde 
operaties staan op het programma, zoals het afvliegen van de 
helikopter, het landen van de Landing Force van Mariniers, MK-
noodmaatregelen en wellicht een brandoefening. Maar ook 
bij ongeplande en onverwachte zaken moet het schip in actie 
komen. Man-over-boord, plotselinge weersverslechteringen 
of het ontdekken van drugssmokkelaars, het maakt niet uit, 
het schip moet in actie komen. En dat kan niet zonder de 
bemanning. Of het nou de commandocentrale of de radio, de 
marinier troop commander met zijn troop, de hele logistieke 

ondersteuning of alle sleutelaars zijn, iedereen is nodig. 

En zo zie ik de KVMO ook. We vormen met alle leden de bemanning van een schip. 
Iedereen daarin is belangrijk, al zal niet iedereen altijd even zichtbaar zijn. Maar zonder 
een complete bemanning kan de KVMO haar werk niet doen en zonder informatie 
vanuit de bemanning kan de wachtsofficier, met zijn brugteam, zijn werk niet goed 
doen. Daarnaast zullen we moeten zorgen dat de bemanning compleet blijft of wordt, 
als die nog niet compleet is. En uiteraard moeten het schip en de uitrusting beschikbaar 
zijn en optimaal functioneren. Op ‘mijn’ wacht zullen er geplande en ongeplande zaken 
plaatsvinden. Gepland zoals de algemene vergadering en het Georganiseerd Overleg. 
Wat de onverwachte dingen zullen zijn, weten we natuurlijk nog niet. COVID-20? 
Geopolitieke ontwikkelingen? Een bijzondere verkiezingsuitslag hier of in Amerika? We 
zullen er zo goed mogelijk op moeten anticiperen en reageren waar nodig. 

Beeldspraken zijn leuk maar het gaat er uiteindelijk om dat we een kwalitatief en 
kwantitatief goed bemande en goed uitgeruste Koninklijke Marine hebben om de 
Nederlandse belangen, waar ook ter wereld, te dienen. De komende maanden en jaren 
is er veel werk te doen. Behoud en werving van personeel, een nieuw loongebouw, een 
nieuwe HR-systematiek, het uitwerken van het pensioenakkoord, een nieuwe cao en 
vervanging, vernieuwing en uitbreiding van de uitrusting van het Korps en van de vloot. 
De defensiebegroting voor 2021 biedt helaas niet veel houvast, dus alertheid en actieve 
participatie zijn essentieel. En daarvoor vraag ik uw steun, zodat we gezamenlijk aan een 
toekomstbestendige Koninklijke Marine kunnen blijven werken. 

Geen wachtovername zonder voorganger. Marc de Natris heeft de afgelopen jaren 
de Eerste Wacht, de Hondenwacht en de Dagwacht achter elkaar gelopen en de 
KVMO steeds op koers weten te houden. Daarvoor ben ik hem zeer dankbaar. Hij 
heeft de bijzonderheden zo goed mogelijk overgegeven en de KVMO is goede staat 
overgedragen. Willem Groeneveld heeft de wacht tijdelijk waargenomen, ook daarvoor 
veel dank. Er moet tenslotte altijd iemand aan het roer staan. Ik neem de wacht nu graag 
van hem over om de tocht voort te zetten. ‘Op de brug, ik heb het schip.’
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