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army commendation medal

Luitenant-kolonel W.J. (Willem Jan) van Ham

Zwolle, 19 januari 2012. Afgelopen januari heeft luitenant-kolonel Willem Jan van Ham tijdens de Medal Parade ‘ kleine 
missies’ uit handen van de Amerikaanse militaire attaché Colonel US Army J.A. Stimson de Army Commendation Medal 
ontvangen voor zijn verdienstelijke inzet voor de United States Security Coordinator for Israel and the Palestinian Authority.

Lkol Willen Jan van Ham krijgt de Army Commendation Medal opgespeld 

van Col US Jeffrey Stimson

department of the army
This is to certify that the Secretary of the Army has awarded

the army commendation medal

To

Lieutenant Colonel Willem-Jan van Ham, Royal Netherlands Army

For exceptional meritorious service in the performance of his duties 
with the Armed Forces of the United States of America, as the 
Communications Advisory Assistance Officer, United States Secu-
rity Coordinator for Israel and the Palestinian Authority, from 10 
January 2011 to 11 July 2011. Lieutenant Colonel van Ham’s 
technical mastery, extensive field experience and superb cross-cul-
tural skills enabled him to provide effective advice to the nascent 
Palestinian Authority Security Forces communications community, 
implement an number of programs that have substantively advan-
ced their communications community and, in turn, the overall 
security environment of the West Bank. Lieutenant Colonel van 
Ham’s tremendous contributions have truly served as the building 
blocks of a now rapidly developing program. The distinctive ac-
complishments of Lieutenant Colonel Willem-Jan van Ham reflect 
great credit upon himself and the Royal Netherlands Army.

Signed Mark Discraba, Brigadier General, United States Army, HQ, 
US European Command, 30th Day of August 2011 Lkol Van Ham geflankeerd door Lgen USAF Moeller (USSC) en Kol US Army 

Thomas (Chief Operations to USSC) tijdens de Hail and Farewell in Jeruzalem, 

mei 2011

oproep: oude uniformen en leden
Het Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst maakt het goed; 
het nieuwe onderkomen in de Prins Mauritskazerne in Ede is een stimu-
lerende omgeving om muziek te maken, wat te horen is aan het muzikaal 
niveau: dat gaat met sprongen omhoog en de leden zijn het korps trouw 
gebleven. Toch zijn er twee aandachtspunten: het ledental moet omhoog, 
liefst met actief dienenden en we willen ons in de toekomst kunnen pre-
senteren in een echt Gala Tenue. Deze zijn voor het MTKV te duur om 
nieuw aan te schaffen, daarom een herhaalde oproep aan de oudere col-
lega’s: hebt u nog een oud GT en zoekt u daar een zinvolle vervolgbe-
stemming voor, wij zijn er bijzonder dankbaar voor. Het is een perfecte 
basis voor ons Gala Tenue. En als u toch aan ons wilt denken: een oud 
battle-dress blijft ook welkom, want is nog steeds ons oorspronkelijke 
tenue. Als u alleen koperen schouderemblemen en/of ‘straatnamen’ Ver-
bindingstroepen’ hebt: ook die zijn meer dan welkom. Wij halen het graag 
bij u op, maar u bent ook van harte welkom op een repetitie. Verdere info 
op onze eigen website www.mtkv.nl.

Maj b.d. W. Vastenhoud


