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Van de Regimentscommandant,

Het jaar 2010 zit er op. Een nieuw jaar met 
grote veranderingen en uitdagingen wacht op 
ons. Ik hoop dat iedereen een goede 
kerstvakantie heeft gehad zodat we met 
nieuwe energie aan de slag kunnen gaan. 
De CV90 is inmiddels nagenoeg compleet 
ingevoerd. Alleen de PBC en de BC wachten 
nog op hun voertuig! De ervaringen tot nu toe 
zijn goed te noemen. Ik geloof dat iedereen 
overtuigd is van de kracht van het nieuwe 
gevechtsvoertuig. Natuurlijk is het anders dan 
de YPR-PRI, daar moeten we aan wennen. 
Maar niets is wat het lijkt. Zo voorspelden 
sommigen dat het werken met de 
voertuigcamera’s niet de gewenste situational 
awareness oplevert. Maar de ervaring leert dat 
het niet zo is. Er is uitstekend te werken met 
de camera’s. Hetzelfde geldt voor BMS. De 
AT-pelotons hebben al ervaren dat het werken 
met BMS een grote voorsprong geeft; altijd 
weten waar je bent en geen radioverkeer ‘waar 
zit ik-waarzit jij’ meer. Kortom, ik constateer dat 

we steeds meer de beloofde mogelijkheden 
van de nieuwe systemen aan het ontdekken 
zijn.

Natuurlijk komen er kinderziektes boven tafel. 
Dat moet ook want anders kan er niets aan 
worden gedaan. Maar die issues gaan dit jaar 
worden opgelost in het zgn. retrofit-
programma, een update waarmee de 
noodzakelijke reparaties en verbeteringen aan 
de voertuigen worden uitgevoerd. Dit leidt wel 
tot een lagere beschikbaarheid van de CV90’s. 
Maar wat moet gebeuren, moet gebeuren. We 
krijgen er betere voertuigen mee terug. Daar 
bovenop krijgen we in 2010 ook nieuwe 
geweren, de Colt met snelricht-middelen, op 
de man te stellen kolf, extra handgrepen etc. 
We hebben ondanks alle bezuinigingsmisère 
ook reden om blij te zijn met onze nieuwe en 
verbeterde uitrusting. 

De bezuinigingen…daar wil ik ook iets over 
kwijt want dat gaat ons allemaal raken. De 
kern van de zaak is simpel: defensie moet het 
met minder geld gaan doen. En laten we eerlijk 
zijn. We kunnen niet zo doorgaan zoals nu met 
alle tekorten. Dat is een uitzichtloze en 
onhoudbare situatie. Maar gelukkig gaat het 
niet alleen over minder euro’s. Er is een goed 
doordachte visie ontwikkeld over rol van de 
strijdkrachten. We willen een krijgsmacht die 
veelzijdig inzetbaar is, in elk denkbaar conflict. 
Dus we gaan niet alleen bezuinigen maar ook 
veranderen. Met een duur woord 
transformeren zodat we optimaal zijn toegerust 
om in de conflicten van vandaag en morgen 
succesvol te kunnen opereren. Er gaat dus 
een hoop gebeuren, daar kunnen we van op 
aan.

De vraag is natuurlijk wat er gaat gebeuren en 
gaat dit mij persoonlijk raken. We komen meer 
te weten als de Minister van Defensie medio 
maart/april zijn plannen bekend stelt. Tot die 
tijd wordt er druk gestudeerd en gesproken 
over de herinrichting van de krijgsmacht. Wel 
krijgen we te maken met maatregelen die 
worden genomen om de bezuinigingen in 2011 
te realiseren. Die doen ons pijn want dat gaat 
over manoefendagen, reservedelen, vervoer, 
voeding, munitie etc. waarop fors wordt gekort. 
Ik kan het niet mooier maken dan het is; we 
zullen er mee moeten leren werken. We 
kunnen namelijk niet bij de pakken neer gaan 
zitten. Niet in de laatste plaats omdat we daar 
als militairen niet van zijn. Dat zou onze eer te 
na zijn. Opgeven doen alleen verliezers en 
daar behoren wij niet toe. We moeten 
voorwaarts en geven niet op, ook niet als het 
tijdelijk even heel erg tegen zit. Dat verwacht ik 



van iedereen in het bataljon, van soldaat to 
overste!
We hebben in 2010 goed wederom gescoord 
met de KL-sportwedstrijden. Dat ben ik in 2011 
wederom van plan. Meedoen en scoren vind ik 
belangrijk. Niet voor de glorie van de 
bataljonscommandant, maar omdat deelname 
aan sportcompetitie goed is voor het gehele 
bataljon. We hebben als bataljon best naam 
gemaakt, door te laten zien dat het voor een 
bataljon best mogelijk is in de prijzen te 
eindigen ondanks het trainingsprogramma. 
Uiteraard kan scoren alleen met fitte militairen. 
Daar valt nog winst te behalen. Te veel 
militairen hebben naar mijn zin blessures 
waardoor zij niet of slechts gedeeltelijk 
inzetbaar zijn. Dat zal en moet beter. Dit jaar 
komen er extra maatregelen om de personele 
inzetbaarheid op dit vlak te verbeteren. Dit 
staat los van het feit dat ik van iedereen 
verwacht dat hij of zij alles in het werk stelt om 
bij blessures zo spoedig moegelijk te 
revalideren.

Ondanks de spreekwoordelijke tijdelijke 
tegenwind, hebben we nog steeds een machtig 
vak en een mooi bataljon. De focus is op wat 
we wel kunnen realiseren, niet op wat er niet 
kan. Daar houden we ons aan vast! 

Uw regiments- en bataljonscommandant,  
Luitenant-kolonel F.Overdiek 

Van de Regimentsadjudant,

Allereerst de beste wensen voor het jaar 2011!

2010 was voor het 
Regiment een 
mooi jaar, waarin 
veel zaken die met 
ons roemruchte 

n te maken 
hebben de revue 
zijn gepasseerd. 
De Regiments-
week met o.a. de 
reünie van 6 IB, 
de TRIS reünie, 
het bouwen van 

het monument 8 RI 1940 op de JvS (wordt 14 
jan 2011 onthult), de her-begrafenis van oude 
kameraden in Suriname, men is begonnen met 
het maken van ons nieuwe monument, enz. 

verlede

011 wordt een bijzonder jaar. We moeten het 

ldig,

e compagnie 

 en werkplezier in 2011, 

ullie Regiments- en Bataljonsadjudant,  

5 Painfbat superieur tijdens KL Voetbal 

2
met minder doen. Het zal ook wat minder  
spectaculair zijn, omdat we niet veelvu
voor langere tijd in het buitenland gaan 
oefenen. Ook zijn we ons nu niet direct aan het 

voorbereiden voor een uitzending. Toch zijn er 
nog voldoende kansen om er een mooi jaar 
van te maken. We zullen ons veel op en om de 
kazerne bezig moeten gaan houden. Hier zijn 
we dan in de gelegenheid om vooral aan ons 
niveau 1 (de algemene kennis en 
vaardigheden van de enkele man), niveau 1+ 
(het vak van de enkele man) en niveau 2 (de 
vaardigheden van de groep) te gaan werken. 
De groepscommandant en overeen-komstige
functionaris hebben een uitdaging. Dit is om 
eind volgend jaar een volledig opgeleide, 
crossgetrainde en afgetrainde groep te 
hebben. Het groepsniveau is de belangrijke 
basis van ons infanteriebestaan. 
Het optreden van het peloton en d
is – bruut gezegd – niet meer dan een 
optelsom van groepen die de bovenstaande 
dingen doen. Als de managers, de officieren, 
de onderofficieren dan weer goed en duidelijk 
aansturen kan het ook in het nieuwe jaar niet 
meer stuk. 
Veel succes

J
Aooi J.M. Rouw 
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7 voetbalteams namen deel aan het KL 

m 08:30 startte de poulewedstrijden waarbij 

j

de achtste finales waarbij 

ok in de halve finale met als tegenstander 12 

rbij 

2
voetbal toernooi op 13 oktober op het 
sportcomplex van voetbalclub VVOG te
Hardewijk. Een grote opkomst in vergelijking 
met vorig jaar waarbij 14 teams deelnamen 
met de KMA als winnaar ten koste van 45 
Painfbat die de finale met 0-1 had verloren.

O
de teams ervoor moesten zorgen bij de eerste 
3 te eindigen want de beste 16 teams zouden 
doorgaan naar de winnaars ronde. Het team 

 45 Painfbat won gemakkelijk de eerste 4 
duels en eindigde al eerste in de poule waarbi
het team van 42 Tankbat de lastigste opponent 
bleek te zijn. Maar ook deze wedstrijd werd 
gewonnen met 1-0.  
Om 12:30 begonnen 

van

41 Pagnbat de tegenstander was. Het 45
e
 wist 

ook na de lunch de goede vorm vast te houden 
en de wedstrijd werd met 3-0 gewonnen. 
Vervolgens werd het team van ZE JWF de
tegenstander maar ook dit fysiek sterke team
werd met 2-0 teruggestuurd naar Assen. 

O
LMBbat wist het 45

e
 de goede lijn door te 

trekken en werd na een hectisch duel waa
soms de gemoederen hoog opliepen met 2-0 
gewonnen.  



Uiteindelijk zou de finale uitwijzen wie de 
terechte winnaar van het toernooi zou worden. 
Winst was zeker niet vanzelfsprekend voor het 
45

e
 na het doemscenario van vorig jaar wat de 

druk bij de spelers vergrootte. Van deze druk 
was niets terug te zien op het veld en het team 
van 101 Gnbat werd gemakkelijk met goed 
voetbal op een uitstekend kunstgrasveld 
weggespeeld en uiteindelijk met 1-0 verslagen.  
De eerste prijs werd om 16:00 uitgereikt voor 
de L/O sportorganisatie aan de terechte 
winnaar van het toernooi na het winnen van 8 

wedstrijden zonder enig tegendoelpunt.  

Eindstand KL Voetbal 2010 

1 45 PAINFBAT 

2 101 GNBAT 

3 42 TKBAT 

4 12 LMBBAT 

5 ZE JWF 

6 KMS 2 

7 ZE 11 LMB 

8 310 HRSTCIE 

9 KMS 1 

10 13 LMBBAT 

11 101 CISBAT 

12 44 PAINFBAT 

13 KMA 1 

14 KORPS NATRES 

15 11 AFDRA 

16 41 PAGNBAT 

Uitreiking rood erekoord kpl1 Mulder 

Het uitreiken van het rood erekoord, namens 
de commandant Charlie-compagnie, aan de 
korporaal der eerste klasse D. Mulder, wegens 
zijn optreden in de vroege ochtend van 15 
augustus 2010. 

Recentelijk ontving ik een brief van dhr J.W. 
Kanis, Adjunctdirecteur Handhaving van de 
Politie IJsselland. Daarin werd verwezen naar 

een andere brief die hij had gericht aan de 
korporaal der eerste klasse Donny Mulder. De 
tekst van deze brief luidde als volgt: 
Geachte heer Mulder, 

Aan de Grote Markt te Zwolle is gevestigd 
snackbar FEBO. Daar vond in de vroege 
ochtend van 15 augustus een zeer ernstige 
steekpartij plaats. 
U heeft zich die morgen, samen met 
politieagent Sander van den Noort, ontfermd 
en eerste hulp verleend aan het hevig 
bloedende slachtoffer van deze steekpartij. 

Ik wil u hiervoor hartelijk dankzeggen. Als blijk 
van waardering doe ik u hierbij een Iris-bon 
toekomen. Nogmaals bedankt voor uw hulp. 

Ik heb gesproken zowel met politiecommissaris 
Kanis als politieagent Van den Noort. Je hebt 
na deze steekpartij direct eerste hulp verleend 
aan het slachtoffer. Deze had 14 messteken 
opgelopen verspreid over zijn lichaam, in hoofd 
en romp. Op het moment dat de politieagent 
arriveerde heb je deze opgevangen. De wijze 
waarop je dat hebt gedaan heeft veel 
vertrouwen opgeroepen bij de agent. Dusdanig 
dat deze agent zonder twijfel de aanwijzingen 
opvolgde die je hebt gegeven om de 
verwondingen van het slachtoffer te 
behandelen. Je hebt hem op de hoogte 
gebracht van de situatie van het slachtoffer. 
Tevens heb je hem nog op de hoogte gebracht 
van je waarnemingen ten aanzien van de 
steekpartij, informatie die hij op zijn beurt weer 
kon doorgeven aan zijn collegae in de 
zoektocht naar de dader. 

De agent geeft aan, dat hij ondanks zijn 12 
jarige ervaring bij de politie, hevig onder de 
indruk was van de toestand van het nog jonge 
slachtoffer en twijfelt er niet aan dat jouw 
kordate optreden heeft geleid tot het feit dat 
het slachtoffer deze aanval heeft overleefd. 
Deze constatering wordt ook bevestigd door de 
politiecommissaris Kanis.  

Ik ben oprecht trots op de wijze waarop jij bent 
opgetreden. Je hiermee laten zien over alle 
kwaliteiten te beschikken van een goed militair. 



Je stelt hiermee een voorbeeld, niet alleen 
naar al je collegae, maar naar de samenleving 
als geheel. Draag het rood erekoord met trots. 
Je hebt hem verdiend. 

Compagniescommandant C-cie 
45 Pantserinfanteriebataljon Regiment 
Infanterie Oranje Gelderland 
Kapitein B.J. Reijnen 

Eindelijk neemt mevrouw Gudde afscheid 
van haar man 

Op dinsdag 9 november 2010 zijn veertien 
TRIS-militairen die in hun diensttijd tussen 
1939 en 1958 zijn overleden, opnieuw bijgezet 
op de begraafplaats Hodie Mi Cras Tibi aan de 
Sophie Redmondstraat. Het was voor 
mevrouw Gudde-Bijlstra een onvergetelijke 
dag. Na 55 jaar heeft ze eindelijk haar man 
kunnen begraven. 
Een dag eerder bezocht ze met haar zoon 
begraafplaats Lina’s Rust. Dat was wel even 
schrikken. Een naambordje konden ze nog wel 
ontdekken maar verder zag het er allemaal 
behoorlijk verwaarloosd uit. Hier had ze al in 
1955 moeten staan, schoot het door haar 
heen. Misschien was het verwerken van haar 
verdriet dan minder zwaar gevallen. Maar 
vandaag is er dan toch iets veranderd. 
Eindelijk is er een mooie plek voor haar 
overleden man en eindelijk heeft ze zelf een 
tastbaar beeld van zijn laatste rustplaats. 55 
jaar na zijn dood ondergaat mevrouw Gudde-
Bijlstra (78) dankbaar de reacties van de 
mensen van de organisatie. 

Mevrouw Gudde wist met een zakdoek haar 
voorhoofd droog. Ze straalt. Het was een 
indrukwekkende en geslaagde ceremonie, zegt 
ze: “Mooie muziek, mooie woorden. Vooral de 
toespraak van de dominee was uit het hart 
gegrepen.” 
Na 55 jaar is haar echtgenoot vandaag 
opnieuw begraven. In aanwezigheid van hoge 
functionarissen van het Nederlandse ministerie 
van Defensie, directeur Kamperveen van het 

Surinaamse departement en de Nederlandse 
ambassadeur Aart Jacobi. Mevrouw Gudde 
heeft er maanden naar toe geleefd: “We 
hebben ons helemaal opgeladen voor deze 
dag. Het is alsof de tijd stil staat. De dag dat de 
dominee bij mij thuis kwam om te vertellen wat 
er was gebeurd, vergeet ik nooit meer. Een 
ongeval met een mijn, de dag ervoor. Zes 
militairen omgekomen ergens in de 
Surinaamse savanne. Ik geloofde het eerst 
niet. Het was ook zo ver weg.  
Een begrafenis in Nederland was absoluut niet 
aan de orde voor Defensie. Bovendien hadden 
ze de jongens toen al begraven; in de tropen 
moet dat snel gebeuren, toch? Dat is wel iets 
anders dan al het eerbetoon voor soldaten die 
tegenwoordig in Afghanistan sneuvelen. Die 
worden meteen overgevlogen. Destijds had dat 
met de boot gemoeten. Maar vandaag is het 
toch goed gekomen.” 
TRIS-militairen en hun vrouwen komen 
kennismaken. Bij sommige van hen volgt een 
innige omhelzing. Met de voorzitter van de 
voormalige TRIS (Troepenmacht in Suriname), 
Ad van Wingerden, is het allemaal begonnen. 
Hij was ook vorig jaar weer mee met de 
jaarlijkse TRIS-reis naar Suriname in 
november en las toen in de krant dat flink wat 
oude graven zouden worden geruimd omdat 
de grafrechten waren vervallen.  

Daaronder ook de graven van de Nederlandse 
militairen die na de Tweede Wereldoorlog 
waren gesneuveld. Van Wingerden schreef 
daarop een brief naar generaal Van Uhm, het 
hoogste militaire gezag in Nederland.  
Aanvankelijk kreeg hij geen reactie. Maar 
terwijl hij er al vanuit was gegaan dat zijn brief 
niets zou opleveren, bleek Defensie een paar 
maanden later alle nabestaanden te hebben 
opgespoord. Toen werd het initiatief genomen 
om een graftombe op te richten en de 
militairen opnieuw op Surinaamse bodem bij te 
zetten. Vorige week onderzochten twee 
forensisch onderzoekers de resten van 
militairen om ervoor te zorgen dat nu de juiste 
namen bij het juiste graf staan. 
Mevrouw Gudde schuift haar arm door die van 
haar zoon en maakt aanstalten om op te 
stappen. Het is mooi geweest. Voor hun 



vertrek naar Holland, komend weekend, willen 
ze nog iets van Suriname zien. Een boottochtje 
op de rivier, wie weet. Ze wil nog één keer 
terug naar de graftombe, maar dan alleen met 
haar zoon. Kan zijn dat ze dan het stukje van 
haar bruidsboeket achterlaat. Ze heeft het niet 
voor niets bewaard al die jaren. 

Diederik Samwel  
(Ingestuurd door Guido Silvester) 

Herdenking Indië monument Utrecht

Indië monument Roermond  

18 december, de dag, dat bekend werd dat 
respectlozen op het Indiëmonument in 
Roermond 50 bronzen plaquettes met de 
namen van gesneuvelde militairen gestolen 
hebben, heb ik als rasechte Utrechter een 
bloemstuk namens het 45

ste
 Painfbat RIOG 

gelegd bij het Indiëmonument in Utrecht. Op dit 
monument staan 52 namen van Utrechters die 
gesneuveld zijn tussen 1945 en 1962 in 
voormalig Nederlands- Indië en Nieuw- 
Guinea. Bij deze herdenking waren diverse 
hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zoals, 
de burgemeester van Utrecht, generaals b.d. 
en mevr Rita Verdonk. Haar vader was één 
van de initiatiefnemers van de oprichting van 
dit Utrecht monument. Na diverse speechen 
van oa de burgemeester en vertegenwoordiger 
van het herdenking-comité werd het 
dodenappel gehouden waarbij de 52 namen 
van de gevallene opgenoemd werden. Hierna 
werden door diverse vertegenwoordigers van 
de gemeente en provincie Utrecht, 7 december 
divisie, COM (contact oud mariniers) en 
natuurlijk 45 Painfbat RIOG een krans of 
bloemstuk bij het monument gelegd. Na afloop 
was er nog een drankje en een hapje. De 
meeste gesprekken gingen hier over het 
schandalige voorval bij het Indiëmonument in 
Roermond. Je ziet dat het vervagen van 
normen en waarden en het geen respect meer 
hebben, helaas steeds meer in Nederland 
voorkomt.

Indië monument Utrecht  

Aooi Monster. T.A. 
Stoo Opn Sie 3 

De Bravo “Leeuwen” Compagnie   2010

Toen wij in 2009 met de Cie richting Curacao 
gingen, dachten we na de uitzendingen richting 
Uruzgan eindelijk in rustig vaarwater terecht te 
komen, en nog tropisch vaarwater ook, die 
relatieve rust werd ruw onderbroken door het 
mailtje van onze Smo dat 2010 een erg druk 
jaar ging worden, zeker met de invoering van  
ons nieuwe gevechtsvoertuig de CV90 en 
hoopjes soldaten, onderofficieren en officieren 
waren weer toe aan een nieuwe job dus ook 
weer veel nieuw personeel. 
Er werd een start gemaakt met de omscholing 
naar CV90 waardoor de pelotons op 2 sporen 
aan het werk waren, de voertuigploegen met 
het omscholen en de overige uitgestegen 
mannen met voetoptreden en skills en drills. 
Dit betekend dat het merendeel van de 
kaderleden op omscholing zat en dat het 
peloton werd geleid en getraind door de 
groepscommandanten A en B. 
Om te beginnen met de CV90…… daar is al 
zoveel over geschreven en verteld dat ik dat 
maar niet op de organieke verantwoorde wijze 
ga doen. Komt ie: 
‘Toen ik een jaar of 7 was ging ik met mijn 
vader naar de kazerne, mijn opa was daar ook, 
als tanker was hij ooit uitgezonden naar 
Nederlands Indië, op de kazerne liet opa mij 
zijn tank zien waarin hij in 1948 op uitzending 
was geweest, ‘met Rolls-Roysmotor’ hoor ik 
hem nog zeggen, donders wat was ik onder de 
indruk. 
Maar mijn vader, infanterist, ging een maand 
later in een YP naar Libanon,  



wow “papa is cooler dan opa” met zo’n dik 
machinegeweer er boven op, dat wil ik ook 
dacht ik. Jaren later ging ik voor het eerst op 
uitzending en de voertuigen hadden weer een 
upgrade gehad, deze jongen mocht in een 
YPR naar Bosnië, hahahaha later opa!, later 
pa! Nu ben ik degene met het meest peppie 
voertuig, en dat zonder Rolls-Roysmotor en  
machine geweer erbovenop, kom maar op 
dacht ik….. 

Ik weet dat ik bijna 10 jaar later weer eens op 
een familiereünie was en zei: “Die YPR is zo 
goed” , ik ga er nu weer mee naar Uruzgan, pa 
vond dat onzin er moest toch eens een nieuw 
voertuig komen. 

Na mijn uitzending kon ik dat bevestigen, er 
moest iets nieuws komen, niet omdat hij niet 
zo goed was, maar na decennia van arbeid 
begonnen de reserve onderdelen op te raken 
en loopwielen heb je nog steeds nodig om op 
patrouille te gaan. 
Maar goed, nu ben ik opgeleid om als 
voertuigcommandant te werken in een CV90. 
Mensen, dit voertuig overtreft elk eerder 
genoemd voertuig en heeft echt ongekende 
capaciteiten en mogelijkheden, maar….er is 
altijd een maar…. 
Er is wat negativiteit ontstaan over de CV90, 
noem het maar op, te weinig expertise voor het 
onderhoud, garantiebepalingen die wel eens 
opleidingsremmend kunnen zijn, 
onverklaarbare defecten/lekkages, het 

programma voor voertuigploegen bestaat 
alleen uit rijden en vuren tijdens de oefeningen 
en tussen de oefeningen door onderhoud tot 
falen, waardoor de leukere zaken zoals 
sport,andere lessen of het gewone 
voetoptreden bijna niet kon worden gevolgd, 
waardoor soms de motivatie wat daalde.Maar 
dat veranderd, nieuwe dingen hebben altijd tijd 
nodig om te aarden, en zodra straks alle 
kinderziektes uit het apparaat zijn verdwenen, 
hebben we echt 1 van de beste pantser 
voertuigen in de wereld.  

Een ander probleem met de CV90 is de 
samensmelting van techniek, nee geen tactiek 
maar techniek en een infanterist, dat levert 
meer problemen op dan een gemiddelde 
uitzending van jouw vrouw, mijn vrouw.  
De CV90 is een technisch hoogstandje en de 
infanterist is nog steeds lomp, en veel 
onderdelen zijn niet infanterie proof, en dat 
worden ze ook niet…. Dus 1 oplossing en nog 
wel de moeilijkste van allemaal, infanterist 
moet met beleid omgaan met zijn materiaal 
anders doet ie het niet meer. 
Nou zijn de meeste Kaderleden nog oude 
stempel, en dat betekent dat die vroeger in hun 
vrije tijd buiten speelde met echte vrienden en 
niet voor een spelcomputer binnen zaten te 
gamen en 1200 vrienden online hebben. 
Nu komt naar boven dat mensen met ruime 
game ervaring, lees de gemiddelde soldaat, 
een veel beter ontwikkelde oog-hand 
coördinatie hebben dan de oudere mensen, en 
die coördinatie komt van pas in de CV90, je 
kunt duidelijk zien wanneer een kaderlid de 
toren van de CV90 bestuurt, met een thumb 
pad……grappig om te zien tijdens de 
trainingsmomenten als die toren van links naar 
rechts wordt gedraaid en weer terug en nog 
eens en nog eens en dan eindelijk op je doel in 
het midden van de sector te zitten, terwijl dat 
jonge schuttertje naast je, in 1 vloeiende 
beweging op het doel staat en 
uitschakelt…..streber… 
Nu zijn alle pelotons omgeschoold en hebben 
we een intensief programma gevolgd wat door 
onze SMO prima in elkaar gedraaid is, het 
zogenoemde 2 sporen plan, en die sporen 



kwamen weer samen tijdens 1 van de 4 
pantserbivakken die we gedraaid hebben, 
waardoor het voertuig met zijn bemanning 
samen met de uitgestegen groep een geoliede 
machine aan het worden is. En ja ik beaam dat 
ze niet allemaal even boeiend waren voor de 
pelotons door verschillende oorzaken, bv een 
chauffeur ziek thuis, 1 vtg minder, 5 man op 
cursus dus groepen samenvoegen en met 3 
groepen werken zodat er nog wel wat 
gevechtskracht achter uit het voertuig komt, en 
zeker wat meespeelt zijn de bezuinigingen en 
tekorten binnen defensie, een offensieve actie 
uitvoeren met een tekort aan munitie voor elk 
wapen /systeem dat we maar voor handen 
hebben, munitie niet gebruiken omdat je aan 
het eind vd oefening ook nog wilt kunnen 
vuren, en zo kan ik nog wel doorgaan maar dat 
is niet nodig want iedereen in de Cie is op de 
hoogte van deze problemen en het raakt de 
hele organisatie dus niet alleen de infanteristen 
maar elk wapen/dienstvak, en eenieder weet 
ook de essentie van het trainen, want als je er 
straks weer ergens in het buitenland op een 
missie weer alleen voorstaat met je eigen club, 
wil je wel dat iedereen weet wat ie moet doen 
en dat kan je alleen bewerkstelligen door veel 
trainen, ook met beperkte middelen, en dan wil 
ik nog wel eens richting Uruzgan of waar dan 
ook met het materiaal dat we nu tot 
beschikking hebben, maakt het werk alleen 
makkelijker en veiliger. 
Nu hebben we ook een niveau 4 oefening 
gedraaid, waarin alle puzzel-stukjes op zijn 
plek moesten komen, dat is toch grotendeels 
gelukt, en door goede evaluaties op elk niveau 
kwamen de minder briljante zaken naar boven 
borrelen en kunnen we ons verder ontwikkelen 
met de eenheid, wat in mijn ogen zichtbaar zal 
worden als wij in januari wederom op niveau 3 
en 4 gaan acteren in Marnehuizen. 
Ook zal het niemand ontgaan zijn dat er een 
compleet nieuwe 4 hoek aan het roer staat van 
de Cie, ik, als 1 van de oude rotten van de Cie 
zie nu de 3

e
 4 hoek in 4 jaar en zonder 

mensen te beledigen of op te hemelen, deze 
leiding blaast een nieuwe wind door de Cie en 
dat werpt zeker zijn vruchten af, de Cie begint 
echt een eenheid te worden en iedereen wil 
voor iedereen werken, niet meer alleen eigen 
peloton, maar voor de Cie en dat is goed, kijk 
alleen al naar de sportdag, iedereen aanwezig, 
niet alleen juichen voor je eigen peloton maar 
voor iedereen  met een leeuwenhart en dan de 
ultieme beloning, het ophalen van de beker als 
winnaar vd sportdag, de rest van het bataljon 
volgt maar gewoon, dan kunnen ze de minste 
schade aanrichten. Nee das onzin, alleen zal 
2011 het jaar moeten gaan worden waarin het 
bataljon een echte eenheid gaat worden, WIJ 
ZIJN HET 45

ste
!!!! Als er dan ruzie is in zo’n 

plaatselijke kroeg als Twinns, dat we niet 
verschillende compagnieën tegenover elkaar 
hebben staan maar dat we als een eenheid 
/collega’s, band of brothers of hoe je het wilt 
noemen, elkaar helpen tegen subversieve 
elementen uit de burgerwereld, wat niet 
betekent dat we dan meteen een offensieve 
full force niveau 4 actie moeten uitvoeren, als 
je er maar staat voor elkaar, en ook krokodillen 
en kippen kunnen omgaan met leeuwen en 
vice versa . 

Hoe 2011 eruit gaat zien weten we nog niet 
precies, maar dat we het weer samen moeten 
gaan doen staat buiten kijf, en hoe we het 
gaan doen…. soms met tegenzin, soms met 
plezier, en vaak in totale euforie zullen we 
gaan proberen naar een nog hoger niveau te 
komen en de samenhorigheid te vergroten. 
Nu staat er nog een tel/onhweek op het 
programma en dan beginnen de meeste aan 
hun welverdiende verlof waarin je je werk best 
los mag laten en je volledig te storten op je 
sociale burgerleven met familie, vrienden, 
vrouw, kinderen etc., bier drinken tot je nekt 
kraakt, je kerstdiner met familie met mes en 
vork  meemaken, probeer oma maar eens uit 
te leggen dat je in het veld een spork gebruikt. 
O ja, kleine tip van mijn kant uit, wat die kleine 
stemmen in je hoofd ook roepen over tijdsdruk 
bij het kerstdiner, onzin!!! Geniet er van en 
probeer niet in recordtijd al je voedsel naar 
binnen te stampen en daarna te hopen dat 
iemand aan tafel begrijpt wat jij bedoelt met 
“aasgieren!!” 
Prettig verlof en tot januari, dan zullen we die 
kalkoen er weer af lopen tijdens de 
Nieuwjaarsloop. 

Sgt1 Kuipers 

Ps mocht dit stukje proza pas gepubliceerd 
worden in het nieuwe jaar….jammer dan… 

Sectie 3 op bezoek bij de B-cie op 
oefening……..

Waargenomen op donderdag 9 december op 
het oefenterrein in Oirschot bij de B-cie;Even 



voorstellen…

Mijn naam is sld2 Smienk en ik ben het eerste 
meisje die geplaatst is bij het AT-Pel van de A-
cie. Er is mij gevraagd een stukje te schrijven 
over hoe het is als vrouw bij de pantser 
infanterie.
Ik ben zelf ook wel benieuwd want zolang zit ik 
er nog niet bij. 08 Maart 2010 ben ik begonnen 
met de AMO. In de eerste instantie 
gesolliciteerd op een totaal andere functie, 
toen is er nog het een en ander geschoven, 
maar uiteindelijk deed ik mijn ogen open bij de 
pantser infanterie, met als starters functie 
chauffeur Fennek anti tank. Ik kwam er al snel 
achter dat ik het geluk had geplaatst te zijn bij 
een peloton met genoeg ervaring. Ik ben goed 
opgevangen en gelijk meegenomen in de 
werkzaamheden. Kennis gemaakt met 
verschillende soorten wapensystemen, drills 
en de Fennek met al zijn systemen en niet te 
vergeten het onderhoud. In het begin komt het 
allemaal best op je af. Net uit de AMO, alles 
nieuw en nog helemaal geen infanterie 
ervaring. In het begin heb ik nog wel mijn 
twijfels gehad of ik wel op mijn plek zat, maar 
nu een paar maanden verder begint het 
allemaal wat meer op z’n plek te vallen. Hoe 
het binnen mijn peloton is als vrouw, weet ik 
niet. Ik wordt behandeld als gelijke en er wordt 
van mij al mijn inzet en motivatie verwacht 
zoals van elke militair verwacht mag worden. 
En wanneer ik dingen nog niet in het snotje 
heb, dan wordt dat bijgespijkerd totdat ik het 
wel snap. 
In het fysieke gedeelte, wanneer ik niet 
helemaal bij blijf dan wordt ik gemotiveerd 
zodat ik nog verder ga dan ik zelf dacht te 
kunnen, en dat wordt gewaardeerd. In het 
begin merkte ik wel dat er werd gekeken naar 
mij als enige vrouw tussen al die mannen. Dan 
had ik soms wel het gevoel een wandelende 
attractie te zijn als we ergens voorbij liepen. Nu 
nog steeds wordt er wel gekeken, en gaan 
soms alle koppen mijn kant op, maar ik vind 
dat niet meer boeiend. Ik vind het leuk bij mijn 
peloton, het samen dingen doen, en van hun 
dingen leren. Ik ben nog lang niet op het 
niveau waar ik zijn moet, maar ik heb al 
genoeg zin in de reis er naar toe. Ehd 7 van de 
A-cie, is echt een professioneel peloton, en ik 
kan iedereen aanraden daar te solliciteren voor 
een functie! 

Sld2 Smienk 
CH Fennek MRAT 

Beste collega’s,

Bij deze stel ik mij aan jullie voor. Sommige 
hebben mij al gezien, of kennen mij al, maar 

nu zal ik mij 
voorstellen aan het 
gehele bataljon. Mij 
naam is Kenny de 
Smit (20) en kom 
uit Axel, een klein 
plaatsje in de 
provincie Zeeland.  
Ik ben in-gedeeld 
bij de ODB-groep 
van de Staf Staf 
ij de groep zal dan 

ook in de eerste plaats automonteur zijn, 
daarnaast zal ik op het gebied van KKW 
gebeuren actief zijn. Momenteel ben ik nog 
volop aan het studeren om alle benodigde 
opleidingen te voltooien om zo snel mogelijk 
aan mijn nieuwe functie te kunnen beginnen.  
Ik ben nu al een aa

Compagnie. Mijn functie b

ntal weken aanwezig op de 

llie voldoende heb kunnen 

et vriendelijke groeten, 

efening Fox Terrier

werkplek waar ik in de toekomst zal worden 
geplaatst. Binnen deze weken heb ik ook 1 
oefening meegemaakt wat mij goed beviel, al 
met al heb ik in de korte periode dat ik hier ben 
een hoop opgestoken. Ik hoop hier in de 
toekomst zeker nog veel meer te kunnen leren 
en dit ook te kunnen toepassen tijdens mijn 
werkzaamheden. 
Ik hoop dat ik ju
vertellen over mij. 

M
Kenny de Smit 

O

et een lichte angst door de benaming van de 

pl Dors, B “leeuwen” cie  

M
oefening begint de Bravo "Leeuwen" 
Compagnie op maandag ochtend 6 dec aan 
oefening Fox Terier, FT!, fysieke training was 
de gedachte! Allemaal spook verhalen en 
elkaar lekker opjutten. Maar de gedachtes aan 
een fysieke oefening verdwenen vrij snel door 
de kou. Een goede -2 en af en toe een ijsig 
windje herinnerde mij weer waarom ik zo van 
Panzer! hou, Wat een voertuig!! uitluister 
wacht in het verzamel gebied, waar je nooit 
een hond voor kon strikken werden nu maar al 
te graag gedaan. Even 20 minuten shirtloos in 
het voertuig zitten met de sokken + kistjes 
opgehangen was het alweer snel droog en had  
je voor de komende anderhalf uur toch weer 
droge voeten! De oefening draaide om niveau 
3 en het rolde in 1 stuk  achter elkaar door een 
bivak dat een opstap is naar het Panzer! 
optreden wat wij de aankomende tijd zullen 
volgen! Denk dat het goed is!! (in de zomer) 
Uit!!

K



ekte alom,G
et er op dat jaar!Gelukkig zit h

schoold en e hele cie is aangevuld, omgeD
herverdeeld. Gaan we nu met 4 groepen een 
6man-drill doen of met 7 groepen een 3man-
drill? Zit Minimischutter 2 nou rechts van de 
gpc of moet zijn wapensteun omgeruild worden 
met een voertuighelm aansluiting AAAAAAAH. 

ja !  we hadden ook nog het fenomeen O
vermissingen: 
Ook leuk wordt je als kersverse E bij de Cie 
geplaatst in de veronderstelling dat alles 
materiaal technisch smerig in de hand is krijg 
je tijdens je TTW in de West te horen dat dit 
niet helemaal zo is en of je het morgen even 
geregeld hebt. Dus lekker tijdens de om-
scholing samen met D aan de bak.  

elukkig hebben we wel weer een hele horde 

e tlnt van der 

ngen

r

erder is er ook een 

amens de hele Cie wens ik iedereen een 

mi Diets 
lie”HANEN’cie 

ambrian Patrol verkpel

G
Kuikens door de test heen kunnen gooien en 
kunnen de laatst binnen gekomen kuikens hun 

kippenborsten nat 
gaan maken in 
2011

D
Hoeven heeft in 
december zijn 
tweede ster 
mogen ontva
nadat hij even 
verwend is doo
zijn gpc’n.

V
titanen strijd los 
gebarsten in geb 162 
tussen de verschillende 
cogpn. Dit alles nadat 
CC B  op beschamende 
wijze verslagen is door 
die oude dikke kale 
CSM van de C cie 
tijdens het Com-
mandantenspel bij de 
regiment sportdag. 

N
goed 2011 toe met veel geluk en munitie, 

S
CSM Char
45 Painfbat R.I.O.G. 

C

et verkpel van 45 PIB heeft van 12 tot 14 

brian Patrol word jaarlijks gehouden in 

 teams mee uit diverse 

a een bijzonder korte voorbereiding van 1,5 

ij 

roep gemaakt (het 

werden 

8 km berg op,berg af, door en langs de 

oerd, tot aan foto's 

5 km doorverplaatst en op een 

ervolgens na een kwartiertje rust weer verder 

a op, de 

aarna weer een slordige 20km 

H
oktober meegedaan aan de Cambrian Patrol 
2010.
De Cam
de 'Black Mountains' in het grensgebied van 
Wales en Engeland. 
Dit jaar deden er 89
landen (oa: UK, Denemarken, Belgie, 
Pakistan, Australie, Canada,USA,Frankrijk). 

N
maand gingen we naar engeland, het 8 man 
tellende team werd tot op de laatse dag 
klaargestoomd door de rest van het peloton. 
Toen was het zover, om 0530uur melden b
het startpunt ergen in the middle of no-where. 
De luit werd direct meegenomen voor zijn
bevelsuitgifte, de groep werd onderworpen aan 
een strikte tenue-inspectie. 
De maquette werd door de g
leek wel een diorama van madurodam, zo 
gedetailleerd) en de PC gaf zijn bevel. 
Daarna instijgen in een 4-tonner en we 
gedropt in het onherbergzame gebied, waarna 
het echt begon! 

1
moerassen heen, op weg naar een object voor 
de Close Target Recce. 
Die werd prima uitgev
maken toe. 
Vervolgens 
veilige locatie het 8 pagina's tellende (!!) 
patrouille-rapport gemaakt, het was toen al 
middernacht, dus met een klein rood lampje 
onder een poncho in een gribus-bosje dit 
gedaan. 

V
gegaan, wij meldden ons bij een partizaan bij 
de grens,die ons door een mijnenveld leidde, 
waar natuurlijk een gewonde bij viel. 
Onze CLS'ers pakte dit weer prim
engelsen zijn ons protocol niet gewend en 
waren erg onder de indruk. (in de UK mag een 
CLS'er niet daadwerkelijk prikken, wij wel……) 

D
doorverplaatsen, waar de eerste verwensingen 
richting alle bergen een feit werden. De 



waterdoorsteek was de volgende hindernis. 
Het water was op een aangename 3 a 4 
graden, dus het eerste moment ademhalen in 
het water leek wel een astmatische aanval….. 
Aan de overkant snel omkleden en weer door. 

Vervolgens weer een km of 10 door-

e vochtten ons hieruit en kwamen uiteindelijk 

ver de afgelopen 

ij de award-ceremony kregen we te horen wat 

ANTSERBIVAK 1

verplaatst,waar een partizaan ons opving en 
de nodige vuuraanvragen wilde horen en zien. 
Tegelijkertijd werd 1 iemand uit de groep 
gehaald om ons matherk-niveau te testenm dit 
ging dan om Engelse en Russische voertuigen. 
Aansluitend werden wij gematst: we mochten 
een stukje meerijden in hun landrovers, Fijn 
dachten we………echter de engelse chauffeur 
reed ons rechtstreeks in een TIC: Dus 
contactdrill uitvoeren!! 

W
weer in veilig gebied nadat we nog even 1 km 
door een rioolpijp moesten kruipen. In de 'safe-
area'  werd ons vriendelijk doch dringend 
verzocht een 3-tal Munitiekisten a 20kg per 
stuk te gaan brengen naar een post 1,5km 
berg op! Eigen troepen vingen ons op en 
brachten ons naar de debrief in een (te) 
aangename warme tent….. 
We brachten rapport uit o
48uur en gingen ons melden bij de partizaan 
iets verderop: onze eigen OPC, we hadden het 
gehaald!! 

B
onze inspanning waard was: BRONS voor The 
Netherlands: 45 RECCE!! 

P

e Charlie Compagnie, 1
ste

 peloton had van 22 

aandag, 22 November.

D
tot en met 26 November pantserbivak 1. We 
deden daar voornamelijk niveau 1 dingen en 
algemene zaken die met het voertuig te maken 
hadden, zoals de organieke plek van het 
materiaal, plaatsen van personeel etc. Wij 
gaan jullie vertellen hoe een MINIMI schutter 

en Chauffeur dit ervaren hebben, van dag tot 
dag.

M
g vetrokken we rond 

insdag, 23 November.

In de ochtend van maanda
10 uur richting Havelte met de bus, de CV90 
en chauffeur`s gingen met de TROPCO`s. 
Eenmaal aangekomen op de voertuigplaat van 
de Johannes Post Kazerne gingen wij het 
voertuig gevechtsgereed maken, dit was gelijk 
een eyeopener voor het uitgestegen 
personeel. Waar de Jerrycans geplaatst 
moesten worden, hoe de SPEAR kist 
ingedeeld moest worden, en hoe de plekken 
voor het personeel waren ingedeeld etc. Na 
het eten van de LUPA’s gingen we instijgen en 
richting het oefenterrein, dit was de eerste keer 
voor het uitgestegen personeel achterin een 
rijdende CV90, ik vond het een mooie rit, 
vooral omdat ik nog nooit met voertuigen 
gewerkt had. Aangekomen op de bivak locatie, 
was het eerste leerdoel voor de chauffeur hoe 
hij een verzamelgebied moest betrekken, de 
chauffeurs vonden dit een leerzame ervaring, 
niet moeilijk, maar wel leuk. Eenmaal het 
verzamelgebied betrokken, moesten het 
voertuigpersoneel hun FUCO doen. En daar 
begon het voor het uitgestegen personeel ook 
te rollen, hoe wij onze FUCO moesten 
uitvoeren, een ligsleuf graven, tassen afladen 
en een onderkomen achter het voertuig 
innemen. De boordschutters kregen hun 
sectorverdeling en moesten die onder 
waarneming houden. Ook hebben wij een stuk 
gereden bij nacht, dit was vooral voor het 
uitgestegen personeel een goede ervaring, 
omdat wij op het VIS (voertuig informatie 
systeem) konden meekijken.  

D
nen met een stukje 0600 reveille, we begon

ochtendsport om warm te worden, want het 
was koud en we liepen redelijk af te niften. De 
chauffeurs hebben de hele dag tactisch 
gereden, tactisch rijden was niet nieuw voor de 
chauffeurs, toch hebben ze er een goed 
leermoment uitgehaald, en `s nachts  ook weer 



tactisch gereden. Het uitgestegen personeel 
heeft de hele dag een opmars te voet gedaan 
met het peloton, waarbij de spitsgroep contact 
kreeg, en dan werd doorschreden door de 
achtervolgende groepen. Het voertuig 
personeel heeft die avond onderhoud na 
gebruik gedaan, en het uitgestegen personeel 
hun FUCO’s, onderhoud etc uitgevoerd. 

Woensdag, 24 November.
nderkomens 

onderdag, 25 November.

0545 reveille, wederom onze o
inpakken, voertuig beladen en ochtendsport, 
want het was nog steeds koud, en we waren 
nog steeds aan het afniften. `S ochtends heeft 
het voertuigpersoneel wederom tactisch 
gereden. `s middags ging het voertuig 
personeel het innemen van opstellingen 
oefenen, waarbij het uitgestegen personeel het 
uitstijgen ging oefenen, met contact drills erbij. 
’S Avonds gingen de chauffeurs weer tactisch 
rijden. Het uitgestegen personeel ging een 
opmars te voet doen, met als einddoel een 
hinderlaag neerleggen voor een peloton LMB. 
We begonnen rond 2000 uur te lopen, na een 
lange tactische verplaatsing bij nacht, kwamen 
wij aan bij de schuilbivak locatie, die in de 
eerste instantie niet optimaal was, maar na 
nog een verkenning, toch de beste bleek te 
zijn. Hier hebben wij toen een wacht laten 
draaien, de donderdag ochtend zijn wij toen 
richting HILA locatie verplaatst, na een aantal 
keer onze positie te hebben veranderd, 
hebben wij uiteindelijk een sterke lijn 
ingenomen en de LMB’ers afgeslacht, omdat 
zij op 3 meter afstand ons pas zagen liggen, 
en toen appelig om hun heen gingen kijken 
van wat ze nou eigenlijk moesten doen.  

D
eveille, en hebben 

rijdag, 26 November.

Chauffeurs hadden 0545 r
onderhoud voor gebruik uitgevoerd. Daarna 
tactisch rijden beoefend en toen het 
uitgestegen personeel opgepikt op de 
hinderlaag locatie. `S middags heeft het 
voertuigpersoneel opstelling betrekken 
beoefend. Na het uitvoeren van de FUCO’s etc 
is het uitgestegen personeel bijgetrokken, dit 
hebben wij tot de avond beoefend. `S avonds 
na het avondeten heeft het hele peloton een 
opstelling betrokken, het uitgestegen 
personeel is toen uitgestegen en heeft de 
gaten tussen de bakken gevuld. Na een tijd 
waarnemen kregen wij contact en is het 
uitgestegen personeel afgebroken, en 
ingestegen in de bakken, waarna de bakken 
via hun afbreek route richting bivak locatie zijn 
gegaan. Daarna hebben we onderhoud 
gedaan, aan bakken, wapens, SPEAR en ons 
zelf, geëvalueerd en rupsen.  

V
ak terrein afgebroken, 

ld1 van Buitenen MINIMI schutter,  

Heb jij al nagedacht over je toekomst?”

0545 reveille, heel biv
bakken beladen, boogtenten afgebroken, 
laatste FUCO’s uitgevoerd en toen weer 
richting de voertuigplaat op de JHP kazerne. 
Waar het voertuig personeel de voertuigen 
TROPCO gereed gingen maken, en het 
uitgestegen personeel onderhoud aan 
uitrusting en wapens gingen doen. Toen alles 
klaar was en de bussen aangekomen waren, 
stegen we in, en zijn we al rupsend richting 
Ermelo vetrokken. Op Ermelo aangekomen, 
nog meer onderhoud gedaan, voertuigen 
afgeladen, en toen naar de kamer om te 
HPG’en en PGU onderhoud. Eindappel, en 
daarna WEEEEKEND! 

S
Sld1 Meijndert, Chauf.   

“
an

leiding

Het ‘wie, wat, waar en wanneer’ v
loopbaanbegeleiding 

In
we loopbaanbegeleidingorganisatie 

ie is jouw loopbaanbegeleider?

De nieu
van het Personeelslogistiek Commando (PLC) 
is er voor alle KL militairen. 
Loopbaanbegeleiders kunnen jou adviseren 
hoe jij jouw carrière het beste gestalte kunt 
geven. Defensie richt zich met deze 
loopbaanbegeleidingorganisatie op het behoud 
van jou als medewerker en de ontwikkeling 
van jouw talent om daarmee 
doorstroommogelijkheden bij Defensie of 
daarbuiten te creëren. Om dit te kunnen 
verwezenlijken wordt er nauw samengewerkt 
tussen de loopbaanbegeleiders, 
commandanten, P&O adviseurs en functie-
toewijzers. 

W
ljon zijn drie Voor het 45

e
 Pantserinfanteriebata

loopbaanbegeleiders werkzaam. Het team 
bestaat uit Kapitein Andries Flart, Sergeant-
majoor Ernst van der Hoek en de heer Ronald 
Wibier.  



Voor ons staat ‘de mens in de organisatie 
centraal’. Op basis van onze individuele 
kwaliteiten kijken wij welke loopbaanbegeleider 
het beste past bij jouw loopbaanvraag. 
Uitzondering hierop vormen de officieren vanaf 
de rang van kapitein, deze kunnen voor hun 
loopbaanvragen terecht bij Kapitein Andries 
Flart.

Wij zijn gehuisvest op de Luitenant Kolonel 
Tonnetkazerne in ‘t Harde maar voor onze 
loopbaangesprekken komen we naar Ermelo. 
Onze gesprekken voeren wij (voorlopig nog) in 
het gebouw van het DienstenCentrum Externe 
Bemiddeling Defensiepersoneel (DCEBD). 
Momenteel zijn wij druk bezig met het 
verkrijgen van kantoorruimte in Ermelo, dit zal 
ertoe bijdragen dat wij in de toekomst beter 
toegankelijk zijn voor medewerkers van het 45

e

Painfbat.

Wat is loopbaanbegeleiding?
‘Onder loopbaanbegeleiding (ook wel 
coaching) wordt verstaan het door een 
professionele loopbaanbegeleider met raad en 
daad bijstaan van een medewerker bij het 
vormgeven van zijn of haar eigen loopbaan 
binnen Defensie of daarbuiten.’ Belangrijk om 
hierbij te noemen is dat loopbaanbegeleiding 
een gemeenschappelijke inspanning is van de 
medewerker, de loopbaanbegeleider en de 
direct leidinggevende. Het is wel de bedoeling 
dat het initiatief van het proces altijd bij jou als 
medewerker ligt. Het verschil tussen de 
activiteiten die jouw leidinggevende en de 
loopbaanbegeleider in dit kader vervult is dat 
jouw leidinggevende zich voornamelijk 
bezighoudt met de begeleiding in je huidige 
functie en de loopbaanbegeleider zich meer 
richt op de ontwikkeling van de medewerker op 
de lange termijn. 

Loopbaanbegeleiding ‘nieuwe stijl’ kan 
gekenmerkt worden als een coachingstraject 
dat er zorg voor draagt om medewerkers (op 
de langere termijn) in hun kracht binnen de 
organisatie op functie te krijgen. Daar waar 
medewerkers met de grootste interesse en 
passie hun werkzaamheden uitvoeren, neemt 
de motivatie toe. Loopbaanbegeleiding ‘nieuwe 
stijl’ houdt zich niet bezig met de plaatsing van 
medewerkers op een eventuele vervolgfunctie. 
De loopbaanbegeleider is dus géén 
functietoewijzer of opleidingsloket! De 
medewerker wordt door een 
loopbaanbegeleider gecoacht om zijn lange 
termijndoelstelling te bereiken. Uiteindelijk is 
het de medewerker zelf die dit dient te 
verwezenlijken.

Het doel van loopbaanbegeleiding is dan ook 
de ontwikkeling van medewerkers aan te 
moedigen én te vergemakkelijken, NIET het 
garanderen ervan! 

Wanneer kom jij in aanmerking voor 
loopbaanbegeleiding?
Loopbaanbegeleiding is een ideaal vervolg op 
het gehouden functioneringsgesprek, op dit 
gesprek kan jouw loopbaanbegeleider namelijk 
inspelen. In het functioneringsgesprek komt 
onder andere het eventueel aanstaande 
loopbaangesprek aan de orde. Een onderwerp 
kan zijn of afspraken uit een eerder 
loopbaangesprek zijn nagekomen en al dan 
niet een vervolg behoeven. Of het betreft de 
enkele vraag of de militair zich al heeft 
voorbereid op het loopbaangesprek in de zin 
dat hij heeft nagedacht over eventuele 
toekomstplannen. In deze gesprekken komt 
ook de uitvoering van het Persoonlijk 
OntwikkelPlan aan de orde. Zit je nog in fase 
1?. Dan vindt jouw loopbaangesprek in 
principe één jaar voor het einde van je 
dienverplichting plaats. Voor fase 2/3 geldt dat 
het loopbaangesprek plaatsvindt na anderhalf 
jaar op functie, op verzoek van de medewerker 
of bij aanleiding vindt dit gesprek eerder plaats. 
Wellicht zijn meerdere gesprekken 
noodzakelijk. Het gesprek is toekomstgericht 
en overschrijdt de horizon van het 
functioneringsgesprek. Bij iedere 
vervolgfunctie wordt deze begeleidingscyclus 
herhaald.  

Investeren in talentontwikkeling
Loopbaanbegeleiding richt zich erop om de 
medewerker via talentontwikkeling naar een 
kwalitatief hoger niveau te brengen. Dit 
gebeurt via opleidingen en door werkervaring 
op te doen in opeenvolgende functies. Een 
voorwaarde voor talentontwikkeling is dat er 
zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd. Een 
cruciale rol is hierbij weggelegd voor 
leidinggevenden op alle niveaus. 
Leidinggevenden dienen ervan doordrongen te 
zijn dat investeren in de ontwikkeling van de 
individuele militair het goed functioneren van 
de Defensieorganisatie niet belast, maar 
daaraan juist een positieve bijdrage levert. In 
beginsel gaat alles in overleg met je 
commandant. Als er een Persoonlijk 
OntwikkelPlan wordt opgemaakt, kan het 
namelijk zijn dat jouw commandant afspraken 
moet faciliteren. Het is daarom belangrijk dat 
deze afspraken goed afgestemd worden en je 
commandant akkoord gaat!. 

Tot slot
In de folder Het ‘wie, wat, waar en wanneer’ 
van loopbaanbegeleiding vind je nog veel meer 



informatie over loopbaanbegeleiding. Mocht jij 
nog geen folder in je bezit hebben dan kun je 
een exemplaar bij jouw CSM of bij de BA 
verkrijgen. Daarnaast vind je op diverse 
plekken op je werkplek onze flyer terug. In de 
volgende uitgave van de Oranje Gelderlander 
gaan we uitgebreid in op het Persoonlijk 
OntwikkelPlan. 
Heb jij al nagedacht over je toekomst en wil jij 
daarvoor een Persoonlijk OntwikkelPlan 
opstellen?, bel dan voor een afspraak ons 
eerste aanspreekpunt (EAP): 0525-658291. 

Kapitein Andries Flart 
Sergeant-majoor Ernst van der Hoek 
Ronald Wibier 

Bataljon in beweging

Door Vdg Marco Gaakeer
Met een vriendelijk doch dringend verzoek van 
mijn baas werd mij verzocht een stukje te 
schrijven voor de “Oranje Gelderlander”. 
Geheel op vrijwillige basis natuurlijk en 
minimaal een halve A4 (bedankt kap). Als ik 
dan toch bezig ben maak ik maar meteen 
gebruik om, kort, iets over mezelf te vertellen 
en iets te zeggen over mijn eerste ervaringen 
bij het bataljon. 

Op eerste gezicht wordt ik snel adjudant 
genoemd. Logisch natuurlijk, stip ouwe kop, 
HAMIL is heel duidelijk: dat moet een adjudant 
zijn. Het KMA teken boven die stip geeft toch 
weg dat er iets anders aan de hand is. In 1993 
ben ik opgekomen als dienstplicht soldaat bij 
“de eenheid die niet genoemd mag worden” (of 
zo laat ik me vertellen). Die eenheid heeft in 
ieder geval een band met Limburg, Seedorf en 
iets met jagers. Vervolgens als BBT-er geland 
bij 17 Painfbat. Bij deze eenheid een veelvoud 
aan functies gedaan, eerst nog als sld maar 
daarna als onderofficier. In die tijd ook de 
uitzendingen IFOR II, SFOR V en SFOR 13 
gedraaid. Vervolgens via de KMS als OPC 
geland bij dat ene bataljon wat net uit Seedorf 
weer in Nederland (Oirschot) was geland. Met 
die eenheid onder 12 Infbat BG8 in Deh 
Rahwod gedraaid. 
Toen ik vervolgens de kans kreeg om in een 
zeer verkort traject de KMA/VTO Inf te doen 
heb ik die kans natuurlijk met beide handen 
aangegrepen en uiteindelijk heeft dat ervoor 
gezorgd dat ik per januari van 2011 het 3

e
 pel 

van de Elnt Peter Zijsveld mag overnemen. 
Een mooie taak waar ik vanzelfsprekend zeer 
naar uitkijk! 

Begin oktober ben ik dan geland bij dit 
bataljon. Meteen werd ik in de gelegenheid 

gesteld om aan een flink aantal oefeningen bij 
twee verschillenden compagnieën deel te 
nemen. Meteen was het duidelijk dat het 
bataljon niet stilstaat; invoer CV90, een druk 
oefenprogramma, regimentsactiviteiten. 
Meteen met de neus in de boter dus! 
Begonnen bij de A-cie voor een eerste 
pantserbivak en een schietserie in Halteren 
(1.4 bedankt voor de opvang). Vervolgens 
meteen weer met de B-cie mee voor twee 
weken OVG-3 (Met Genie, tanks en natuurlijk 
de eigen vtgn) en een week nivo 3 in Oirschot. 
Tussendoor ook nog een regimentsweek wat 
een mooie gelegenheid gaf om deze eenheid 
wat beter te leren kennen. 
Wat zijn mijn eerste indrukken? Vooral een 
groot enthousiasme om, na de invoer van de 
CV-90, met dit mooie voertuig aan de slag te 
gaan en te kijken wat we er allemaal mee 
kunnen. Die grenzen zijn denk ik nog lang niet 
bereikt! Het is mooi om te zien dat dit 
enthousiasme door alle rangen en standen 
heen wordt uitgedragen en persoonlijk vind ik 
dit behoorlijk motiverend. 
Zelf ben ik puur YPR opgeleid en hoorde in 
den lande eigenlijk hoofdzakelijk negatieve 
zaken over de CV-90. De paar maanden hier 
hebben die bedenkingen dan ook compleet 
weggenomen en bij mij het enthousiasme om 
met die bakken aan de gang te gaan alleen 
maar vergroot. Ondanks de financiële 
beslommeringen binnen de KL staat ons 
(voorlopig) nog een mooi programma te 
wachten. Het bataljon blijft in beweging dus! 

Vdg Gaakeer 

P.S. Kap Donker Ik neem aan dat uw 
verzoekjes voor proza voorlopig weer even 
ergens anders terecht komen. !

Boeaja allemaal, 

Ik heb de eer van me CSM gehad om een 
stukje te mogen schrijven in de orange 
Gelderlander. Bij deze dus…..en ook gelijk een 
snelle introductie over ons clubje. 
De ODB-groep staat voor Onderhoud 
Diagnose Bergings groep en bestaat uit 6 
personen, bestaande uit : 1x SMOD staat voor 
Sergeant Majoor Onderhouds Diagnosticus, 1x 
SOD Sergeant Onderhouds Diagnosticus, 2x 
bergers {de anwb van de KL} 1x kkw-er en nog 
een verbindelaartje. Zoals jullie behoren te 
weten, zijn wij in het leven geroepen om jullie 
bij te staan in het onderhoud van voertuigen en 
overig materiaal. 
Ook stellen wij de diagnose aan het 
desbetreffende materieel en slepen we jullie af 
als jullie weer eens vast staan of pech hebben, 
aldus een actief clubje. 



Op vrijdag 17 september heeft de A-cie een 
deel van de B-cie en een clubje van de Staf, 
zich verplaatst naar Duitslaand om de 
voertuigen te lossen voor de SOB in het mooie 
Bergen.
Het laden en lossen van de voertuigen ging 
aardig snel, maar al gauw kwamen we 
erachter dat we in ons bataljon veeeeel te 
weinig 4-tonner chauffeurs hebben. 
Op zaterdag hebben we de baan opgebouwd 
en hebben we onze nieuwe 35mm kanonnetjes 
gejusteerd en `s avonds was er de 
mogelijkheid om zich te vertoeven in baan 41. 
Zondags zijn de voertuigen van de A-cie 
vertrokken naar baan 7a en zijn de puntjes op 
de i gezet om op maandag gelijk aan de slag 
te kunnen gaan. 
Uiteraard heeft de A-cie geweldige resultaten 
geboekt, hoe kan he ook anders. 
Dit hebben onze rakkertjes 3-dagen 
volgehouden, hebben alle eisen gehaald en 
zijn allemaal gecertificeerd schutter geworden. 
Op woensdag waren ze allemaal gereed, 
gelukkig maar, want de munitie was op. 
Donderdag zijn onze rakkertjes wezen VOU-
en, een soort van lasergame maar dan op de 
CV-90 om alvast te oefenen voor de volgende 
modules. Daarna was het alleen nog terug 
verplaatsen naar kamp Horsten, waar het ozo 
belangrijke onderhoud kon beginnen, dit onder 
begeleiding van onze nieuwe SEC die dit 
geweldig heeft opgepakt door het onderhoud 
te combineren met uitleg en, tips en lesjes over 
het voertuig. {second goed gedaan aangezien 
ik niet snel complimentjes geeft, betekent dit 
veel}
Diagnoses zijn gesteld, voertuigen 
gerepareerd door ons en anders wel door onze 
collega”s van onze eigen geweldige 
herstelpeloton, al met al heeft iedereen heeft 
zijn best gedaan. 
Zaterdag was er een leuke sportdag met 
ludieke highland-games waar bijna iedereen 
zich heeft ingezet, maar de hogere hand van 
de stafsectie, 1 t/m weet ik veel weer lekker 
aan het valsspelen maar ze zaten er al gauw 
doorheen. Maar niet getreurd dit komt door 
jullie leeftijd, en jullie kunnen ONS, de jonge 
goden niet meer bij houden. 
O, ik blijf wel anoniem ivm carrière 
mogelijkheden in dit bedrijf of kunnen jullie niet 
tegen een geintje. Deze leuke dag werd 
afgerond met een gezellige barbecue, met 
bier, vlees, stieren en hitsige 
krokodilletjes.Zondag was een rustdag voor de 
meeste maar voor onze geweldige KPL 1’s 
een vroege ochtend want wij hadden de eer 
om een KPL1 test af te nemen om onze club 
groter te krijgen, verder was er de mogelijkheid 
om een bezoek te brengen naar 

concentratiekamp Bergen Belsen, wat heeel 
indrukwekkend is, zeker voor onze nieuwe 
krokodilletjes. De week daarop stond in het 
teken van onderhoud wat bij de A-cie hoog in 
het vaandel staat en uiteraard voorbereiden 
voor de terugverplaatsing naar het 
treinbelaadpunt. 
Donderdagavond hebben we de voertuigen op 
de trein gereden en voor onze jongens was het 
een speciale dag, want s’ nachts om 00:00 uur 
mochten wij weer de zwarte achtergrondjes 
monteren op onze baret, dus de yellowpads 
zijn gelukkig afgeschreven en werden we 
verrast door verse koffie van de geweldige kpl 
de Mik…. meid je bent de goeiste. 
Nou jongens en paar meisjes, het was weer 
een geweldige SOB en ga zo door als je denkt 
of weet dat je goed bezig bent en uiteraard tot 
slot: 
               
 KPL 1’s AAN DE MACHT!      

Bijzonderheden Personeel

A-Cie 

Sld van Laar heeft een zoon genaamd Sasha 
Martin, geboren op 1-12-2010 

Sld Schaar heeft een zoon genaamd Collin, 
geboren op 7-11-2010 

C-Cie 

Kpl Anker is in december 2010 getrouwd 



Nieuw geplaatst:

Naam Rang Eenheid Functie Per

Goebel,Koen Sgt StStcie Sgt GI Sie2 25-10-2010 

Vermeulen, Nanne R Sld1 StStcie
mdw local spt&install/ch mz 
C2Ost 

01-11-2010 

Breure, Bjorn Sld 2 C-cie ch pw fennek/sbed mr 81mm 05-11-2010 

Fernandes,Regillio I Sld 2 A-cie sch mow hlp 22-11-2010 

Groen, Bart P Tlnt A-cie C-painfpel pr igv 22-11-2010 

Maas,Ken Sld 2 A-cie sbed at pzf hlp 22-11-2010 

Mechelen,Alex van Sld 1 C-cie sbed at pzf hlp 22-11-2010 

Stravers,Stephan Sld 2 C-cie Sch mow hlp 22-11-2010 

Zichem,Valentino Sld 1 C-cie Sbed at pzf hlp 22-11-2010 

Zwerus,Henrick A Sld 2 C-cie sch mow 22-11-2010 

Dios Van Der 
Zwan,José J de 

Vdg B-cie C-painfpel pr igv 26-11-2010 

Schalkwijk, Marcel A. Sgt 1 StStcie 
gwvrv/amv/ch vau mz m-b 

cab
29-11-2010 

Brevé,Mark Sgt A-cie Oo log 20-12-2010 

Graaf, Rens J van der Sld 1 C-cie sch kn 35mm cv90 03-01-2011 

Overgeplaatst:

Naam Rang Van Functie Naar Per

Plemper M.H.L. Kpl 1 C-cie ch pw fennek vwrn/gwhlp KMS 29-11-2010

Vermeij, P. Kpl 1 A-cie sch gla 
43 Hrst-

cie
01-12-2010

Dienst verlaten:

Naam Rang Van Functie Per

Georgiades, HR Kpl 1 C-cie c-sbed mr 81 mm 01-11-2010 

Tuijn, LJP Kpl A-cie vtgc pr igv 12-11-2010 



JAARPLAN 2011 1E KWARTAAL (SAMENVATTING) 

WEEKNR 52 1 2 3 4 5

JANUARI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

STCIE STSTCIE

SOB 2011-1 
BATSTAF

OVG-4 (MH) 

CIESTAF OVG-4 (MH) 

A-CIE A-CIE

SOB 2011-1 SOB 2011-1 ONH 

B-CIE B-CIE

OVG-4 (MH) ONH 

C-CIE  C-CIE

OVG-2 (ISK) SOB 2011-1 

WEEKNR 5 6 7 8

FEBRUARI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

STCIE STSTCIE

BATSTAF SOB 2011-1 VVOV

CIESTAF
 ONH + TELLEN 

45 PIB ISK VVOV

A-CIE A-CIE

 MEO  45 PIB ISK VVOV

B-CIE B-CIE

ONH 45 PIB ISK VVOV

C-CIE  C-CIE

SOB 2011-1 ONH 45 PIB ISK VVOV

WEEKNR 9 10 11 12 13

MAART 0 1 02 0 3 0 4 0 5 06 07 08 09 10 1 1 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 30 31

STCIE STSTCIE

BATSTAF CPX COLD CHALLENGE (NOR) 

CIESTAF FTX OFF/DEF ONH HALTERN HALTERN 

OAD / COLT 

A-CIE A-CIE

NIV II TEST 
FUND 

PEACOCK 
ONH HALTERN 

OAD / COLT 

B-CIE B-CIE

OFF PEACOCK OFF PEACOCK ONH 

OAD / COLT 

C-CIE  C-CIE

PA-BIVAK ONH  MEO  HALTERN ONH + TEL 

OAD / COLT 


