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Van de Regimentscommandant,

De dagen worden langer en de temperatuur 
stijgt. De kop van het jaar is eraf en we zijn 
weer helemaal op stoom. Maar gemakkelijk is 
het momenteel niet. We gaan een onzeker en 
moeilijk jaar tegemoet. Daar wil ik dit 
voorwoord iets over zeggen. 

Als eerste de aankomende reductie van het 
defensiebudget van bijna een miljard euro. De 
bezuinigingen zijn onderdeel van een 
veranderende omgeving waarin de Koninklijke 
Landmacht opereert. We moeten ons 
aanpassen aan een nieuwe realiteit. Hoe ziet 
die nieuwe Koninklijke Landmacht er uit? 
Begin april zal de Minister van Defensie zijn 
beleidsnota aan het parlement bekend stellen. 
Dan weten we waarschijnlijk meer. Of alles 
dan al helemaal duidelijk zal worden, betwijfel 
ik. Veel besluiten zullen nog verder in detail 
moeten worden uitgewerkt. Leuk is het 
allemaal niet maar, zoals ik in mijn vorige 
voorwoord schreef, doorgaan op de huidige 
voet, met alle tekorten, is geen optie. 

Ik zie dat er twee zaken zijn die hard zijn 
aangekomen. Als eerste is dat de beperking in 
het aantal toegewezen manoefendagen voor 
oefeningen op nivo 1 t/m 3. Ik heb de prioriteit 
gelegd bij de training van de 
pantserinfanteriepelotons CV90. Dit heeft tot 
gevolg dat de overige groepen en pelotons 
weinig tot geen manoefendagen hebben 
toebedeeld gekregen. Ik heb dit niet gedaan 
omdat ik de militairen van de 
pantserinfanteriepelotons aardiger vind, maar 
omdat voor de operationele gereedstelling van 
het bataljon en voor de succesvolle invoer van 
de CV90, de compagnieën moeten beschikken 
over getrainde pantserinfanteriepelotons. Maar 
degene die heeft opgelet, weet ook dat de 
pantserinfanteristen er niet ongeschonden 
vanaf komen. Door de nood geboren heb ik 
begin dit jaar besloten per compagnie een 
pantserinfanteriepeloton tot nader order stil te 
zetten vanwege de lage beschikbaarheid van 
CV90’s en de ondervulling door het tekort aan 
tirailleurs. Kortom, we krijgen er allemaal een 
tik van mee. U kunt er van op aan dat ik uiterst 
kritisch kijk naar de verdeling van de 
manoefendagen. Indien het toegestane aantal 
manoefendagen voor een oefening niet wordt 
gebruikt, zal ik deze toewijzen aan de groepen 
en pelotons die minder bedeeld zijn. Een 
tweede issue dat speelt zijn de snelle 
veranderingen op personeel gebied. Een 
voorbeeld is de omzetting van de nog lopende 
BBT-contracten naar een aanstelling FPS fase 
2. Dit verloopt moeizaam met als gevolg 
onzekerheid en onduidelijkheid. Zo ook de 
precieze consequenties van het URAMAR 
(Uitvoeringsregels Algemeen Militair 
Ambtenaar Reglement) ten aanzien van 
maximale looptijden in rang. Ik doe mijn best 
om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden 
van alle veranderingen en daar waar mogelijk 
te steunen als ik vind dat er mensen het 
slachtoffer gaan worden van beleid dat plots 
veranderd wordt. 

De bezuinigingen op het oefenprogramma zijn 
voor velen nieuw, maar niet voor iedereen. Het 
gros van ons is bij het bataljon gekomen ten 
tijde van de inzet in Afghanistan. Voor 
operationele inzet gaat alles opzij en wordt in 
de voorbereidende training alleen met het 
beste genoegen genomen. De bomen 
groeiden in die zin de afgelopen jaren bij wijze 
van spreken tot aan de hemel. Maar deze tijd 
is voorlopig voorbij. We hebben als bataljon 
niet direct zicht op een nieuwe operationele 
inzet. De oud-gedienden kennen deze situatie. 
Zij zijn daar mee groot geworden. We zullen er 
aan moeten wennen dat we in een lager tempo 
en met minder middelen aan onze operationele 
gereedstelling werken. Dat betekent o.a. dat er 



minder frequent op oefenterreinen het 
buitenland worden geoefend maar meer 
tussen 8 en 5 op het oefenterrein naast de 
kazerne wordt getraind. Is dat allemaal 
slechter? Nou, helemaal niet. Ik ben er van 
overtuigd dat we nog steeds een hoog 
rendement kunnen halen uit de 
trainingsmogelijkheden die we hebben. Ook op 
het “oefenterrein om de hoek” kan veel worden 
bereikt, zeker op niveau 2 en 3. 

De uitzending naar Afghanistan in het kader 
van de PTM (Politie Trainingsmissie) zal door 
44 Painfbat en daarna door 42 Tkbat worden 
uitgevoerd. In principe doen wij dus niet mee. 
De brigadecommandant heeft deze eenheden 
aangewezen. Die leveren dus in beginsel al 
het personeel zodat wij als 45 Painfbat ons 
kunnen richten op de opgedragen operationele 
gereedheid. Dit wil niet zeggen dat we 
helemaal niemand leveren. Het kan zo zijn dat 
er op individueel of een specifieke groep moet 
worden geleverd. Eventuele inzet van 
personeel van 45 Painfbat loopt altijd via de 
commandant. Dus als u van buiten het bataljon 
wordt benaderd, nooit iets op voorhand 
toezeggen maar altijd eerst uw commandant 
op de hoogte stellen zodat hij een afweging 
kan maken tussen uw persoonlijke voorkeur en 
het feit dat als u wordt ingezet, u er ruim 11 
maanden niet bent en anderen dus uw werk 
moeten oppakken. Ik gun eenieder een 
uitzending, ik zou zelf ook wel graag willen, 
maar het moet niet zo zijn dat uw afwezigheid 
tot een onwerkbare situatie leidt. Helaas 
hebben we dat vorig jaar ondervonden bij de 
inzet van vuursteunpersoneel van de 
bataljonsstaf voor de ISAF-missie. 

Gelukkig gebeuren er nog steeds een heleboel 
zaken die het militaire leven de moeite waard 
maken. Ik zie tot mijn genoegen dat het 
trainingsprogramma van de Pantserbivakken 
(training nivo 2) en de Peacocks (training nivo 
3) goed loopt. Het is een goede zet geweest 
om duidelijke structuur aan te brengen in het 
opwerkprogramma met de CV90. Ook blijkt dat 
we voor deze oefeningen op de oefenterreinen 
in Nederland uitstekend uit de voeten kunnen. 
De trainingen zijn niet alleen op de 
Nederlandse oefenterreinen. Buiten de 
SOB/SOMS hebben we in augustus een 
oefenblok van twee weken in Oberlausitz waar 
we samen met een tankeskadron en een 
pantsergeniecomapgnie in compagnies-
verband gaan trainen. In november pakken we 
nog een keer uit op het middenterrein van 
Bergen om wederom op compagniesniveau te 
gaan oefenen met de A- en Bcie. Kortom, 
ondanks kortingen op het programma, hebben 
we nog steeds een aantal interessante, grote 

en lange oefenperiodes in het buitenland op 
het programma staan. 

De “Kick-Off” van het nieuwe sportseizoen 
voor de CLAS-bokaal is gelijk goed gestart met 
een hoge score bij volleybal en zaalvoetbal. 
We staan daarmee gelijk op de voorlopige 
eerste plaats! Het volgende onderdeel is 
speedmars. Ook daar gaan we een 
bataljonsteam voor samenstellen. Ik doe alvast 
een beroep op de meest fitte kerels in het 
bataljon om zich aan te melden en te gaan 
trainen! Ook gaan we in juni meedoen aan de 
schietwedstrijden om de Bartelsbeker. Dit is 
een schietwedstrijd tussen infanteriepelotons 
van de infanteriebataljons. Daar doet de Bcie 
aan mee. Maar we hebben nog twee teams te 
vullen (geweer en pistool) voor de 
schietwedstrijden om de Berhardtrofee. Daar 
zullen de beste schutters uit de ander 
compagnieën van het bataljon aan mee gaan 
doen.

Onzekere tijden zijn het, maar dat wil niet 
zeggen dat we ons daardoor van de wijs 
moeten laten brengen, het kopje moeten laten 
hangen en dit alles alleen maar als een 
bedreiging moeten zien. Het leven, en dus ook 
het leger, draait namelijk gewoon door. Wij 
moeten gewoon “ons ding” blijven doen, en dat 
is gevechtskracht produceren! 

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

Van de bataljonsadjudant,

“Opdat wij niet vergeten” 

Wij dienen bij een eenheid 
met een lange, roemruchte 
geschiedenis. 
Die geschiedenis loopt van 
de slag bij Nieuwpoort, 
Waterloo en de Grebbeberg 
tot verre landen, waaronder 
recent Afghanistan. 
Dit is wat we noemen de 
geschiedenis van ons 
regiment. Namen van 
plaatsen en (ei-)landen die 
we terugvinden op ons 
vaandel. Wij zetten de 
traditie voort van eenheden 
die opgeheven zijn, zoals 
1.8RI, 5.5RI, 6 IB, de TRIS 
enz. Dit zijn  oud-collega’s 
die “all over de place” zijn 
uitgezonden en ingezet. 
Oranje Gelderlanders.  



Op 16 maart waren de overste en ik in 
Harskamp om met de veteranen van 5.5.RI 
kransen te leggen bij hun monument. Begin dit 
jaar hebben we met een vertegenwoordiging 
van ons bataljon en vertegenwoordigers van 
de vereniging 1.8RI 1940 een monument van 
1.8 RI onthuld op de Jan van 
Schaffelaarkazerne. 

Waarom dit alles? Een deel van de mannen en 
vrouwen van ons regiment zijn in de strijd 
gevallen. Een deel van de mannen en vrouwen 
van ons regiment zijn gewond geraakt, 
waaronder maten met blijvend letsel. En een 
deel liep de rest van zijn leven, of loopt nu nog 
steeds psychisch gewond te zijn. Daarom 
hebben we monumenten. Daarom leggen we 
die bloemen. Daarom staan we er regelmatig 

stil bij wat er heeft 
afgespeeld. Daarom 
hebben we een 

regimentsweek. 
Daarom moeten we 
contact houden met 
onze (oud-) strijders. 

“Opdat wij niet vergeten” 

Jullie Regiments- en Bataljonsadjudant, 
Aooi J.M.Rouw 

P.S.
Alle mannen en vrouwen van ons huidige 
bataljon zijn in het bezit van het boek, waarin 
deze geschiedenis staat opgetekend. Als dat 
nog niet zo is, ga het maar melden aan je 
CSM, dan krijg je het alsnog.  
Alle mannen en vrouwen hebben kort na hun 
opkomst bij ons bataljon het 2-daagse 
introductieprogramma gevolgd. Als dat nog 
niet zo is, ga het maar melden aan je CSM, 
dan mag je dit alsnog volgen. 

MC 45 Painfbat R.I.O.G.

Wat doet de Medezeggenschap Commissie 
(MC) 45 Painfbat R.I.O.G. voor jullie? 

Hier kunt u lezen wie we zijn, wat we als MC 
kunnen regelen, waar we over meebeslissen 

en meedenken en waar we advies over 
moeten en kunnen geven. 
De MC is er voor jullie, de leden zijn ook 
werkzaam bij het bataljon, we komen dus uit 
de eenheid zelf. 

De volgende punten tref je aan in dit artikel: 
1. Wat is medezeggenschap? (deels 

controleren of de regelgeving goed wordt 
toegepast) 

2. Wat zijn zaken waarover de MC meedenkt 
en beslist? 

3. Welke zaken hebben de aandacht van de 
MC?

4. Wie zitten er in het MC? 
5. Waar zijn we op dit moment mee bezig? 
6. Hoe kunnen jullie ons benaderen? 

1.Wat is medezeggenschap?
a. Medezeggenschap wil zeggen dat wij 

meedenken als het gaat om uw 
woonomgeving, kazerne, roosters, arbo, 
enz. Dan is de Medezeggenschap 
Commissie (MC) uw vertegenwoordiging in 
het overleg.

b.We kunnen ook zaken aankaarten die 
jullie bij ons aandragen, zijn er dingen 
in je woon of werkomgeving waar je wat 
van vindt dan horen we dat graag. 

c. Vanuit het MC 45 painfbat hebben we ook 
mensen in het kazerne overleg (LMC) 

d. Vanuit het MC 45 Painfbat zitten er ook 
mensen in het brigade overleg (GMC) 

e. Vanuit het Brigade overleg zitten er weer 
mensen bij de Commandant 
Landstrijdkrachten (DMC) 

2. Wat zijn zaken waarover de MC meedenkt 
en meebeslist? 
a. Alles wat te maken heeft met jullie 

werkroosters.  
b. Alles wat te maken heeft met de invulling 

van de ADV dagen op het werkrooster. 
i. Je hebt recht op 12 dagen ADV, de 

besteding van die dagen wordt per 
eenheid beslist. Over de verdeling van 
die dagen over het rooster denkt het  
MC mee 

ii. We proberen nu al inzicht te krijgen in 
de planning van 2012  

c. Alles wat te maken heeft met de 
mogelijkheid om je verlof op te nemen. 
i. De overste mag 10 dagen verplichten. 

De rest van de dagen zijn voor jezelf. 
De MC bewaakt de manier waarop dat 
gaat.

d. Alles wat te maken heeft met de besteding 
van geld dat de overste krijgt voor het 
bataljon. Het MC denkt mee in de 
besteding  



e. Alles wat te maken heeft met het 
kerstpakket. 
i. Als MC kunnen we invloed hebben in 

de samenstelling van het kerstpakket. 
ii. De MC kan ook zelf voorstellen doen, 

dus laat je ideeën horen aan de leden 
van de MC! 

3.Welke zaken hebben nog meer de
aandacht van de MC
a. Legering 

i. Geb 68 en 69 zijn erg oud geworden, 
we hebben dit bij de kazerne leiding 
aan-gekaart en er is een oplossing 
gekomen, misschien ben je het daar 
niet mee eens geweest echter zijn er 
woon en  leef-klimaat regelingen die 
dat noodzakelijk maakten.

ii. Klimaat in de legering: Als je het te 
warm vind of juiste te koud, dan 
horen we dat graag, wij kunnen dan 
laten bekijken of de ventilatie 
regelingen voldoende zijn. 

iii. Warmte en rook melders, we hebben 
dit al diverse keren bij de kazerne 
leiding aangekaart, als het goed is zou 
het moeten kloppen. Gaan er nog 
rook/ brandmelders af na het 
douchen? Dan horen we dat graag. 

iv. Extra kookgelegenheid, we zijn er nog 
mee bezig. De norm is dat jullie eten 
moeten kunnen opwarmen. Zijn er 
meer mensen die willen koken in de 
keuken? Laat het weten, we blijven 
hierover bezig.

v. Extra koelmogelijkheid in de kamer, de 
koelkast nu is soms te klein voor 12 
mensen, we zijn er nog mee bezig. 
Heeft u behoefte aan grotere of 
meer koelkasten? Laat het weten! 

vi. Studiemogelijkheden op de kamer. Er 
zijn kamers waar geen bureaus staan, 
we zijn hier mee bezig. Is de licht-
sterkte op de kamers voor u 
voldoende, kunt u studeren bij dit 
licht? Laat het ons weten. 

b. Werkomgeving/ ARBO regelgeving
i. Heeft u plekken die u onveilig vindt 

op de kazerne? Maak een melding, 
wij hebben ook inspraak op gebieden 
van de ARBO wetgeving. 

c. Parkeerbeleid op de kazerne.
Waar loop je tegen aan? Laat het weten. 

d.Feesten op de kazerne?
Wat vinden jullie daar van? Laat het 
weten!

e.Overwerk! Ken jij de regelgeving?
f. Weekroosters: U heeft er recht op om 28 

dagen voorafgaand aan een week te 
weten wat u die week gaat doen. 

g.ADV planning: U mag bij enkele 
compagnieën zelf uw ADV plannen. Wordt 
uw ADV wel eens kort van tevoren 
verschoven? 

h.SMR, uw revalidatie op het moment dat er 
blessures zijn kunt u de fysio dokter of 
sport  bezoeken?

i. U moet sinds kort zelf vaak uw lunch 
betalen bij 1 daagse oefeningen. Als MC 
zijn we hier mee bezig. 

4.Wie zitten er op dit moment in de MC
a. Sld1 v Veen A-cie 
b. Sld1 v Bruggen A-cie 
c. Kpl1 Potemans B-cie 
d. Kpl Srnic B-cie 
e. Kpl Dors B-cie 
f. Kpl Schalk B-cie 
g. Tlnt Roelofs C-cie 
h. Kpl1 Agzoul C-cie  
i. Aooi Jansen Bat Staf 
j. Sm de Waal Bat Staf 
k. Sm vd Laan Stafcie

5. Waar zijn we op dit moment, maart/april 
2011 mee bezig. 
a. Programma 3e en 4e kwartaal van 2011. 
b. Wijzigingen in het oefenrooster van 2011 
c. ADV verdeling voor 2011. 
d. Rooster voor 2012 en alles wat daar bij 

hoort
e. Kerstpakket 2011. 
f. Besteding van de diverse gelden voor 

2011.
g. Parkeerbeleid op de kazerne en de 

verdeling van de Parkeerplaatsen. 
h. Gebouwen uit de 70 serie en gebouw 44, 

u betaald hiervoor? Zijn dat wel 
gebouwen die voldoen aan de 
regelgeving? 

i. ARBO wetgeving op de kazerne. Is het 
allemaal veilig?

j. Is er een goede regeling gemaakt voor 
wat betreft de aanwijzing van buiten-
slapers? Had je liever een bed gehad en 
binnenslaper gebleven?

k. Is er een goed contact met onze gewonde 
collegae? Wij bewaken dit omdat deze 
mensen nog steeds bij het 45e horen!! 

l. Betere verdeling van de leden van het MC 
binnen het bataljon 

6. Hoe kunnen jullie ons benaderen?
a. We lopen rond binnen de eenheid, als je 

iemand ziet, vraag gerust. 
b. We zijn ook per mail bereikbaar: 

i. R.jansen.17@mindef.nl 
ii. F.d.Waal@mindef.nl 
iii. KS.v.Veen@mindef.nl 
iv. P.Potemans@mindef.nl 
v. RF.Roelofs.01@mindef.nl 



vi. S.Srnic@mindef.nl 
vii. RS.Dors@mindef.nl 
viii. E.vd.Laan.03@mindef.nl 
ix. N.Schalk@mindef.nl 
x. D.v.Bruggen@mindef.nl 
xi. M.Agzoul@mindef.nl 

c. Via uw compagniesoverleg 
d.ER ZIJN NOG 2 PLAATSEN VRIJ OM 

MC LID TE WORDEN 

Groeten van uw MC 
Samen werken aan een prettige werksfeer 

PS op een van de laatste pagina’s van deze 
Oranje Gelderlander vindt u onze mission 
statement

Geestelijk Verzorger bij 45 Painfbat

Er loopt een nieuwe GV-er rond bij het 45
ste

. Ik 
zie er wat anders uit dan mijn voorganger, oog 
wat minder sportief, ben zeker wat minder 
atletisch, maar hoop toch op den duur net zo’n 
plaats binnen de eenheid te krijgen als hij heeft 
gehad. 

Inmiddels ben ik bijna 11 jaar in dienst als 
legerpredikant. De eerste 7 jaar ben ik 
werkzaam geweest op Schoolbataljons. Eerst 
in Oirschot, daarna in Ermelo. Tijdens mijn 
plaatsing in Ermelo ben ik van dichtbij getuige 
geweest van de wederoprichting van het 45

ste
.

En ik dacht toen al: dat lijkt me een mooie club 
om bij te werken. En nu is het ook zover 
gekomen.
Ik doe dit werk vanuit een bepaalde overtuiging 
die niet door iedereen zal worden gedeeld, 
maar die wel voor iedereen nuttig kan zijn. Ik 
geloof in een God die ieder van ons bij name 
kent en die met ontferming bewogen is over 
ons. Met andere woorden: die niets liever wil 
dan dat het goed gaat met ons. 
Dat is een overtuiging die genoeg vragen 
oproept, ook bij mijzelf, maar die mij in ieder 

geval inspireert om in mijn werk zo veel 
mogelijk militairen van mijn eenheid zo 
persoonlijk mogelijk te leren kennen en maar 
op één ding gericht te zijn, namelijk dat het 
goed gaat met hem of met haar. Je kunt altijd 
bij mij terecht en je kunt ook altijd van mij de 
vraag verwachten: ‘hoe gaat het met jou?’ 
Wat mijn werkzaamheden betreft ben ik van 
plan GV-momenten te gaan verzorgen (wat 
vroeger GV-lessen heette) over verschillende 
onderwerpen die met ons werk en ons leven te 
maken hebben. Maar bovenal hoop ik snel een 
vertrouwd gezicht te zijn: iemand die er bij is 
en er dan ook bij hoort. 
Als mensen van buitenaf mij vragen waarom 
een dominee bij een geweldsorganisatie als 
Defensie wil werken, leg ik het altijd zo uit: Het 
is een voorrecht om bij Defensie te werken. 
Niet zozeer vanwege de organisatie. Daar 
schort van alles aan. Maar vanwege de 
mensen die er werken. Het zijn jonge mensen 
in de kracht van hun leven. Vaak zijn het 
boefjes, soms wat erger, maar toch mensen 
die deugen, omdat ze een vak uitoefenen 
waarbij ze tot het uiterste moeten gaan en 
waarbij ze in staat moeten zijn om hun eigen 
pijn en moeite even opzij te zetten om voor 
hun buddy net dat stapje harder te lopen. 
Militairen zijn mensen die iets bijzonders 
presteren en dat vaak onder moeilijke 
omstandigheden. Ik mag daar zomaar 
tussendoor lopen, meekijken, meedoen (op 
mijn manier) en dat beschouw ik als een eer 
en een voorrecht. 
De Geestelijke Verzorging zit in gebouw 135. 
Als je een verhaal kwijt moet of alleen maar zin 
hebt in een kopje koffie bij de open haard of op 
het terras: Je bent altijd welkom! 

Ko Sent 
Tel. 06-20618707 

LoopBaanLint bij 45 PIB 
RIOG                            

Ten tijde van het verschijnen van `De Oranje 
Gelderlander´ hebben alle compagnieën van 
het Bataljon de presentatie `Intro 
LoopBaanLint bij 45 PIB RIOG´ bijgewoond 
met als hoofdonderwerp het project 
LoopBaanLint (hierna te noemen 
LBL)/BeroepsPraktijkVorming (hierna te 
noemen BPV) met als uitstroomrichting 
Grondoptreden (hierna te noemen GROP). Dit 
zou voldoende moeten zijn om iedereen van 
het Bataljon bekend te maken met dit project. 
Naar mijn mening is deze voldoende, maar 
toch wil ik deze extra gelegenheid aangrijpen, 
om een artikel in ´De Orange Gelderland´ de 
plaatsen. Uitgangspunt is, dat dit artikel 



gebruikt kan worden als naslagwerk bij het 
introduceren van nieuw personeel bij het 
Bataljon en degene die niet aanwezig konden 
zijn, als nog de gelegenheid te bieden zich te 
verdiepen in het project LBL/BPV. 
In dit artikel ga ik de volgende onderwerpen 
behandelen: wie zijn we, wat doen we, en waar 
moet het allemaal naar toe leiden en sluit ik af 
met een conclusie. 
Wie we zijn, ga ik de kaderleden aan u 
voorstellen die vanaf januari 2010 tot op heden 
invulling gegeven aan de uitvoering van het 
BPV programma. Wat we doen, een korte 
uitleg wat LBL en BPV inhoud en neem ik u 
mee langs twee sporen in school jaar 2009 -
2010, namelijk niveau 2 en 3 gekoppeld aan 
tijd en ruimte gedurende de gehele opleiding. 
Als derde onderwerp: wat wil C- LAS bereiken 
met dit project. Ten slotte, sluit ik af met een 
overgenomen conclusie van Kolonel Drs C.A.J. 
ten Anscher Hoofdprojectgroep LBL.  

Wie zijn de mannen en vrouwen van het 
BeroepsPraktijkVormingsPeloton
De officiële samenstelling van een BPV-
peloton is 1/2/3, dus 1x Officier, 2x 
Onderofficier en 3x Korporaal. De 
daadwerkelijke samenstelling is 1/3/6. De 3 
“extra” Korporaals komen uit het bataljon. De 
werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de 
Stafcompagnie van 45PIB. 

De Elnt Plein: Commandant 
Beroepspraktijkvorming peloton 
Grondoptreden. Draagt zorg voor alle planning 
en voorbereiding van alle LBL/BPV- activiteiten 
binnen het Bataljon (en nog veel meer). 
De Sm Van Dreumel: Plaatsvervangend 
Commandant Beroepspraktijkvorming peloton 
Grondoptreden. Ondersteun de C-BPV peloton 
GROP bij de coördinatie en de uitvoering van 
de BPVn GROP (en nog veel meer). 
De Kpl1 Bouman (vast personeel): 
Praktijkbegeleiders Beroepspraktijkvorming 
Grondoptreden. Verzorgt de 

Beroepspraktijkbegeleiding van de ROC-
leerling (en nog veel meer) 
De Kpl1 Van Dijk (vast personeel): 
Praktijkbegeleiders Beroepspraktijkvorming 
Grondoptreden. Verzorgt de 
Beroepspraktijkbegeleiding van de ROC-
leerling (en nog veel meer) 
De Kpl1 De Groot (vast personeel): 
Praktijkbegeleiders Beroepspraktijkvorming 
Grondoptreden. Verzorgt de 
Beroepspraktijkbegeleiding van de ROC-
leerling (en nog veel meer) 
Naast dit vaste personeelsbestand heb ik 
buiten de Korporaals die geleverd zijn door het 
Bataljon, tijdelijk extra personeel ter 
ondersteuning. Hierdoor kan er een soepele 
overgang plaatsvinden van Havelte naar 
Ermelo en is er continuïteit m.b.t. de 
kennisoverdracht. Wie zijn deze mannen en 
vrouwen: Sgt Louwes, Sgt Kuik, Kpl1 
Broeksma, Kpl1 De Mik, Kpl1 Post, Kpl1 
Krijgsman, Kpl Vloo, Kpl1 Nobel, Kpl Ten Pas, 
Kpl1 Van Plateringen en de Kpl1 Berg.  

Wat doet het BeroepsPraktijkVormingsPeloton
Het project LBL en meer in het bijzonder de 
BPV zijn essentiële bouwstenen van de 
nieuwe (V) MBO-opleiding genaamd Veiligheid 
en Vakmanschap (hierna te noemen VeVa). 
Deze opleiding wordt momenteel aangeboden 
op 30 ROCa in heel Nederland op niveau 2 
(soldaat tot aankomend Korporaal) en niveau 3 
(onderofficier). De opleiding voor een niveau 2 
leerling duurt 1 ½ jaar en voor een niveau 3 
leerling 2 ½ jaar. Totaal aantal weken stage 
gedurende de opleiding voor een niveau 2 
leerling bedraagt 15 weken en voor een niveau 
3 leerling 25 weken. 

Het theoretische deel van drie weken (40 les 
uren per week, zonder studiebelasting) wordt 
verzorgd op de ROC. De leerling wordt op 
school opgeleidt door militaire instructeurs 
(militaire vakken) en burger docenten in de 
vakken (NEW, LLB). Aansluitend na deze drie 
weken, volgt de leerling de militaire 
praktijkvorming bij het BPV-peloton. Bij 
behalen van het (V) MBO-diploma en na een 
positieve sollicitatie bij Defensie, krijgt een 
niveau 2 leerling een verkorting in de V-AMO 
(Verkorte Algemene Militaire Opleiding) van 8 
weken en een niveau 3 leerling in de V-IVO 
(Verkorte Initiële Vaktechnische Opleiding) van 
23 weken. Momenteel is men druk bezig op 
CLAS niveau om te bepalen hoeveel weken 
verkorting een leerling niveau 2 mag krijgen in 
de V-IFO (Verkorte Initiële Functie Opleiding) 
en een niveau 3 in de V-VTO (Verkorte 
Vaktechnische Opleiding). 



Start van de opleiding in tijd en ruimte juli 
2009- augustus 2009
Een leerling die van plan is om de opleiding 
VeVa te volgen, moet aan bepaalde 
toelatingsvoorwaarde voldoen. De minimale 
voorwaarde voor een niveau 2 leerling is 10 
jaar dagonderwijs en een niveau 3 in het bezit 
zijn van een VMBO-diploma 
kaderberoepsgerichte leerweg. Veder moet 
een leerling in het bezit zijn van de 
Nederlandse nationaliteit, geen strafblad, 
positief intakegesprek op ROC samen met de 
ouders en een positieve uitslag medische 
selectiekeuring te Amsterdam. Daarna worden 
de leerlingen dzv het KPU verzien van een 
PGU-pakket. 

September 2009 tot en met februari 2010 
`Veiligheid´.
In deze periode gaan de leerlingen zes keer op 
stage. Deze eerste vier stages/BPVn worden 
verzorgd door het OCIO en de laatste 2 dzv 
een operationele eenheid. De eerste stage is 
een introductie bivak. De tweede en derde 
stage is meer oriëntatie. In deze fase oriënteert 
een leerling zicht in de diverse 
krijgsmachtdelen en de diverse 
uitstroomrichtingen om uiteindelijk een 
bewuste keuze te maken. Deze twee weken 
worden afgewisseld met het aanleren van 
militaire basisvaardigheden. De vierde keer op 
stage vindt plaats bij de Luchtmobiele Brigade. 
Na deze vierde stage maken de leerlingen 
definitief hun opleidingsverloop kenbaar aan 
de ROC en die weer aan Defensie. Na de kerst 
vakantie volgen de leerlingen hun stage bij de 
overige operationele eenheden (43Brigadde, 
13 Brigade en Luchtmobiele Brigade). Bij de 
5

de
 en 6

de
 keer op stage vindt er een 

verdieping plaats mbt het uitvoeren van 
militaire basisvaardigheden. De niveau 3 
leerling start met het uitvoeren van opdrachten 
cfm IK 2-1250 en het bekwamen in een van de 
pijlers van het onderofficierschap namelijk EIB 
(Elementaire Instructie Bekwaamheid). Deze 
opleidingsperiode heet `Veiligheid´. 

Maart 2010 tot en met juli 2010 
`Vakmanschap´
In deze periode volgen en vier stage 
momenten. De onderwerpen die behandeld 
worden voor zowel een niveau 2 leerling als 
een niveau 3 leerling is hetzelfde. Het verschil 
is dat een niveau 3 leerling start met het leiding 
geven aan zowel beide niveau leerling. De 
onderwerpen die aan bod komen zijn: 
Beveiliging (opstellen risicoanalyse, 
beveiligingsplan opstellen), het kunnen 
innemen van een opstelling trap 2 met 
zijn/haar groep, het kunnen 
betrekken/inrichten/verblijft in een 

Waarnemings- en luisterpost, kunnen 
betrekken en inrichten van een checkpoint en 
het kunnen uitvoeren van een sociale patrouille 
in samen werking met een tolk. Na deze 
periode volgt een lange zomervakantie van 
bijna acht weken. 

September 2010 tot en met december 2010
`Vakmanschap´.
Na een welverdiende zomervakantie start de 
leerling niveau 2 weer met zijn/haar opleiding 
en stages bij een operationele eenheden. De 
niveau 3 leerling nu 2

de
 jaars, volgt nog twee 

stages bij een operationele eenheden waarbij 
commandovoering centraal staat. Hierna wordt 
de niveau 3 2

de
 jaars leerling verplaatst van de 

operationele eenheden waar hij/zij stage liep 
naar het OCIO. Bij het OCIO worden deze 
leerlingen ingezet als hulp- instructeurs om de 
1

ste
 jaars  niveau 2 en 3  die net zijn gestart 

met de opleiding te begeleiden tijdens de 
laatste twee stages. In deze periode gaan de 
niveau 2 leerling 2

de
 jaars vier keer op stage bij 

de operationele eenheden. Tijdens deze 
stages worden de volgende onderwerpen 
behandeld. Het kunnen uitvoeren van een 
objectverkenning, innemen observatiepost, 
basisonderhoud uitvoeren aan militaire 
voertuigen en aan overig materiaal. In de 
laatste stage wordt alles wat ze hiervoor 
gedaan hebben herhaald ter voorbereiding op 
hun examen, de PvB (Proeve van 
Bekwaamheid). 

Januari 2011tot en met december 2011
`Vakmanschap´.
De niveau 2 2

de
 jaars leerling gaat in deze 

periode onderleiding van het OCIO zicht voor 
bereiden op de PvB. Dit vindt plaats in februari. 
Indien geslaagd en sollicitatie is positief vangt 
de leerling aan in maart met de V-AMO. De 
niveau 3 2

de
 jaars komen dan terug bij de 

operationele eenheden en volgen tot de eind 
van het jaar een programma waarin alle 
voorgenoemde onderwerpen aan bod komen. 
Deze leerlingen treden in deze periode op als 



commandant van een infanterie groep. Dan 
volgen er nog twee maanden van 
voorbereiding op de PvB en na succes starten 
deze mannen en vrouwen met de V-IVO op de 
KMS.

Waar moet dit allemaal naar doe leiden?.
o Langere opleiding tegen lagere kosten:

tijdens de 1 ½ tot 2 ½ jaar durende 
opleiding hoeft Defensie geen salaris aan 
deze leerlingen te betalen. De verkorting 
die gegeven wordt draag ook bij aan 
langere opleidingskosten voor Defensie. 
Dus efficiënter en effectiever opleiden. 

o Minder militaire opleidingstijd: een leerling 
doorloop de AMO en zijn/haar functie 
opleiding sneller dan in het verleden het 
geval is. 

o Lager opleidingsverloop: lagere 
percentage aspirant militairen die de 
opleiding vroegtijdig verlaten zonder een 
diploma op zak met als oorzaak een 
verkeerde beroepbeeld, fysieke belasting 
en heimwee. 

o Binding met eenheid in vroegtijdig 
staduim: een leerling kiest bewust voor het 
werken bij een bepaalde eenheid, omdat 
hij/zij daar goede BPV-ervaring heeft 
opgedaan. Dus, commandanten hebben 
invloed op de vulling van hun eenheid. 

o Verbetering positie arbeidsmarkt: met een 
MBO diploma minimaal op niveau 2 maakt 
je meer kans op een goede baan in de 
burgermaatschappij bij verlaten Defensie 
dan nu het geval is. 

o Kwaliteitsverbetering: het opleidingsniveau 
van alle militairen in de toekomst zal hoger 
liggen dan nu. 

Conclusie
Door de invoering van het flexibel 
personeelsysteem in combinatie met LBL 
wordt CLAS beter en meer voorspelbaar 
gevuld tegen lagere kosten. Veiligheid en 
Vakmanschap legt de basis  voor een 
kwalitatief en een kwantitatief beter gevulde 
defensieorganisatie tegen lager 
maatschappelijke kosten met minder 
jeugdwerkloos en met minder voortijdige 
schooluitval. Winst voor ons allemaal, maar 
daar moeten we allemaal heel hard aan 
werken. 

Pelotonscommandant BPV-peloton Ststcie 
45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Oranje 
Gelderland
Elnt Plein 

Dagje strookoefening in de Flevopolder

Donderdag 3 maart zijn wij een dagje de strook 
in gegaan in de Flevopolder. 

Wij zouden dit eigenlijk een week als een “van 
8 tot 5 oefening” draaien maar aangezien wij 
ook bezig waren met voorbereidingen MEO, 
liet het niet toe in ons programma. Daarom 
hebben wij dit maar aangepast tot een dag. 
‘s Ochtends na appél zijn wij in twee MB’s en 
één Fennek gestapt en zijn we gaan 
verplaatsen. We kregen van onze Cdt gelijk 
ook een tijd mee om in het eerste vak minimaal 
twee Gill stellingen te zoeken en om daarna 
door te verplaatsen naar het rendez-vous punt. 
Het was niet altijd even simpel omdat je 
natuurlijk rekening moet houden met eigen 
terrein en dat je niet zomaar overal door heen 
kan crossen. 
De bomen werkte ook niet echt mee en zo 
waren er nog wel meerdere kleine dingen die 
een goede stelling konden verpesten. 
Eenmaal op het rendevoux punt vertelde onze 
Cdt wat het vijand plaatje was en welke 
stellingen wij gingen bekijken. 
Met z’n allen aangekomen bij één van de 
stellingen gaven de mensen die de stelling 
hadden uitgezocht uitleg over hoe en waarom 
zij de stelling hadden uitgekozen om 
vervolgens te kunnen door te schuiven naar 
het volgende vak om hetzelfde verhaaltje nog 
een keer uit te kunnen voeren. 
Zo hebben wij nog drie vakken behandeld.  
Tegen half vier gingen we weer terug richting 
de kazerne en hebben we deze leerzame dag 
afgesloten. 

Sld 1 Kleine Schaars & Kpl Maat 

Whiskey Bij de Painf

Ik zal mezelf eerst even voorstellen: 
KNT Janssens teamvso bij de 
Bravo”Leeuwen”Cie. Augustus 2008 
opgekomen op de KMA en daarna naar het 
OTC VUST om vervolgens in februari 2011 te 
landen bij het 45 PIB RIOG.  

Tijdens de VTO wrn ben je veel bezig met 
TOZT’en (tactische oef zonder troepen) op cie 
niveau. Tijdens die TOZT’en vroeg ik vaak hoe 
ziet dat er nu uit? Een cie die voorwaarts gaat. 
Tijdens de hevige strijd afgelopen oefening 
tegen de Zuidlandse troepen is die vraag 
gedeeltelijk beantwoord.  

Na een nachtelijke bereden aanval welke 
natuurlijk werd ingeleid door VUST, begonnen 
we om 0700 met de cie opmars te voet. 4

de
 pel



voorop gevolgd door het 5
de

. Na een aantal 
keer contact waarbij de vijand snel verslagen  
werd door het spits peloton was bij de 3

de
 keer 

contact de afstand zodanig dat ik veilig de 
mike’s kon inzetten. “Contact wacht uit” Klinkt 
er over de radio. De Spits groep ontplooid en 
gaat het contact aan, een aantal mags en 
minimi’s gaan los. De 3 andere groepen, de pc 
en ik trekken bij, even de vijand visueel krijgen 
en een plan maken. Nadat de pc omtrokken is 
vallen de eerste 81 mm mortieren en maken 
een einde aan het leven van 2 zuidlanders, 
daarna knalt de pc over het aanvalsdoel en 
schakelt nogmaals 2 paxn uit en 2 soft skin 
vehicles. Dit allemaal met minimale gewonden 
aan eigen zijde. 

Na een aantal uur bereiken we de CV90’s, we 
gaan de laaste klap geven aan Zuidland. Dit 
wordt eindelijk een bereden cie aanval! 
Natuurlijk weer ondersteund door VUST 
(oehaaa!!). Even later lig ik in een 
vooruitgeschoven OP en nadat de bommen 
gevallen zijn geeft Echo het teken en er 
rammen 2 pels CV90 met mach 10 links en 
rechts van de OP. Om uiteindelijk voor de OP 
te ontplooien en voorwaarts te gaan richting 
het aanvalsdoel. Eenmaal bij het aanvalsdoel 
stijgen de soldaten uit waarna er 80 
infanteristen losgaan. Hierna komt er een 
apache overhead en doet nog een sweep op 
het aanvalsdoel. Plaatje compleet! En ik zat op 
de eerste rij!  
Ik begin steeds meer beeld te krijgen van de 
PAINF en ik hoop dit soort momenten nog 
vaak mee te maken. Tijdens week 15 en 16 
zetten we de strijd voort tegen Zuidland tijdens 
Defensive Peacock. 

Kornet Janssens,  
W bij B “leeuwen” cie 

De mortierput

Maandag 7 maart zijn wij (mr-gp A-cie) naar de 
Oirschotse heide verplaatst zodat wij een 
mortierput konden graven. 
Dit is de eerste keer dat wij als A mrgp een 
mortierput hebben gegraven maar tevens ook 
de eerste van het bataljon (sinds de 
heroprichting)! 

We hebben 2 putten gegraven met 5 man per 
put. Na 16 a 17 uur hard werken waren we 
klaar. Resultaat twee prachtige putten en de 
benodigde spierpijn en stijve rugjes maar dan 
heb je ook wat. 

De put is bedoeld voor 1 stuk met 
stuksbediening. Organiek graaf je dus eigenlijk 
de put met drie man (binnen 24 uur). 
Aangezien dit de eerste keer was, werd het 
meer een test van hoe lang je er daadwerkelijk 
(met twee man meer) mee bezig bent, maar de 
24 uur met drie man is voor ons wel haalbaar 
als je maar een beetje doorgraaft. 
De put is eigenlijk drie putten, een cirkel met 
munitiebunker met bovendekking waar het stuk 
in staat en nog één éénmansput met 
daarnaast een tweemansput, de put voor het 
stuk is verbonden met de schuttersputten door 
een tunnel bovendekking. 



Voor de putten hebben we per put ongeveer 
800 zandzakken gebruikt, 16x twee meter 
balken en 6 golfplaten, de cirkel en de 
munitiebunker is 1 meter diep, de tunnel is 
1.80 meter diep en de schuttersputten zijn 
afhankelijk van de persoon die erin moet 
staan. De wanden zijn bedekt met de 
zandzakken. Boven de munitiebunker liggen 
balken met daarboven op golfplaten en 
daarboven op weer zandzakken hetzelfde 
geldt voor de doorgang van cirkel naar de 
schuttersputten. 

Het is mooi als de put klaar is en tegen die tijd 
ben je ook weer stukje sterker, we hebben het 
goed naar ons zin gehad en zijn blij dat we het 
eindelijk een keer gedaan hebben. 

SLD1 Cross  
45 painf A-cie mr-gp 

Bezuinigingen

Afghanistan en de aanschaf van nieuwe 
voertuigen, schepen, straaljagers en materieel 
heeft defensie een hoop geld gekost 
(misschien wel meer dan ons budget reikt). En 
niet te vergeten heeft de financiële crisis ook 
groten parten gespeeld binnen onze 
organisatie. Ieder ministerie moet geld 
inleveren zo ook defensie. 
Bezuinigingen zijn het gesprek van de dag, 
iedereen heeft het er over zowel militair 
personeel als burgers. 
Wat gebeurt er met mijn baan? Kan ik nog wel 
bij defensie blijven werken? Wat als ik 
gedwongen ontslagen word? Welke 
oefeningen gaan door en in welke 
samenstelling? 
De eerste veranderingen zijn er al door, voor 
ons de Bravo ‘’leeuwen’’ compagnie word de 
samenstelling terug gebracht van 3 
gevechtspelotons naar 2 gevechtspelotons. 
Het personeel van het 3

e
 peloton wordt 

onderverdeeld onder de overige 2 pelotons, 
zodat er 2 volledig gevulde pelotons inzetbaar 
zijn.
Wij als distributiegroep merken het ook, kpu 
materiaal zoals kleding, kisten en harde pgu 
duurt gewoon heel wat langer voor dat het 
binnen is. 
Ook de overige artikelen zoals: batterijen, 
breaklights, tape, touw en wapen lapjes, 
enz…….  worden niet of nauwelijks geleverd. 

Ik ben van mening: dat ook bij het kpu, een 
hoop minder uitgegeven kan worden. Zoals 
bijvoorbeeld: dat als er bij je tas een klipje 
kapot is of een rits, de gehele tas moet worden 
geruild en je een nieuwe krijgt om dit kleine 

probleem te verhelpen. Onzin al vraag je het 
mij! Als de tas gewoon wordt hersteld, kan de 
tas nog jaren mee.  
We kunnen beginnen met zuiniger zijn op ons 
materiaal, als ik zie hoeveel materiaal er 
geruild en vermist word is dat niet normaal.  
Ik vind dat ieder individueel persoon 
verantwoordelijk is voor zijn of haar omgang 
met materieel, en er ook wordt nagedacht dat 
alles wat gebruikt word geld kost, want het 
houdt gewoon een keer op…!!!
Laat je kop niet hangen, bekijk het van de 
andere kant het word een goed jaar voor het 
thuis front! Veel thuis en bijna geen 
weekenden weg! Dat is ook veel waard !.

KPL1 Kobé
Bravo ‘’leeuwen’’ compagnie  

Operatie naar buiten

Dinsdag 22 maart 2011 gebeurde het 
onvermijdelijke NIEUWLANDSE  Strijdkrachten  
(NS) hadden diverse energiecentrales in 
NUNSLAND ingenomen. Een reactie van 
STAFFOR  kon niet uitblijven. Na het vormen 
van bruggenhoofd HUA voeren 2 ciën van 45 
BTG een objectgerichte aanval  uit op de 
doelen MEO en COTA. De Ststcie richt een 
bataljons logistiek gebied in. In de loop van de 
middag raakt een 4tonner van STAFFOR van 
de weg met 2 zwaargewonden als gevolg. De 
GNKafvgp van de Ststcie schiet hierbij te hulp.   

Het voertuig dient geborgen te worden, dit 
zorgt voor een mooie uitdaging voor de 
ODBgp. Aan het eind van de middag zijn alle 
subehdn van de Ststcie weer terug in het 
bataljons logistiek gebied en kunnen de 
camouflagenetten weer uitgerold worden. 
Aldaar worden de 2 acties besproken en kan 
de dag worden afgesloten met een grote 
knipoog ! naar de ODB krijgers van de Ststcie 
(zie foto 3). (oh ja de YPR had startproblemen 
en moest worden aangeduwd……….) 



ODB 420 en ehd7 bedankt voor de steun! 

Kpl1 van Eijk 
ODBgp Ststcie 

Het MVCP (Mobile Vehicle Checkpoint)

Voorafgaande aan de MVCP (Mobile Vehicle 
Checkpoint) 

De vijand rukte op en we zijn nu aangekomen 
in de laatste fase van het gevecht (lijn: burg), 
we schoten onze laatste Gill raketten af op de 
vijand en moesten stand houden tot nader 
order.  Hierop volgde een melding over het net: 
“Verzamel in het Trekkersveld een 
industrieterrein ten NW van Zeewolde, u wordt 
daar opgevangen” 

MVCP
(Mobile Vehicle Check point) 

Eenmaal aangekomen met onze Fenneks en 
MB’s bij het Trekkersveld werden we 
opgevangen en zetten we de voertuigen netjes 
weg. De commandanten werden bij elkaar 
geroepen door de Romeo(Sgt1 Steenman), 
Alfa(Kpl1 Haak), Bravo(Kpl1 Dijksterhuis, 
Charlie(Sld1 Krijger) en Delta(Kpl Rozeboom). 

Nu volgde er een vijand update en de situatie 
in het Trekkersveld. De vijand bezit een 
drugslaboratorium in het Trekkersveld en 
gebruikt drugstransporten van en naar het 
Trekkersveld. Onze taak was het 
onderscheppen van deze transporten door 
middel van het inrichten van een MVCP. Het 
bevel volgde en er werd verteld hoe de MVCP 
ging draaien. De club werd bij elkaar geroepen 
en er werd uitgelegd wat het plan was, sld1 
Krijger kreeg het bevel over onze club voor zijn 
leermoment voor zijn latere loopbaan. 

De MVCP draaide al een tijdje en er volgde zo 
af en toe wat burger voertuigen er werd 
uitgelegd wie we waren wat we deden en of ze 
mee wouden werken zodat wij ons leermoment 
hadden en hun een goede kijk op wat wij zoal 
doen bij defensie, het mooie was dat iedereen 
serieus bezig was en er professioneel bij liep. 
De voertuigen van de burgers werden 
uitgebreid gesearched (Detailed Search) en 
overal werd gekeken met searchmateriaal 
(spiegels, handschoentjes, lampen). De 
burgers zelf werden apart genomen voor een 
quick search aangezien zij niet bij de oefening 
zijn betrokken maar om toch een leermoment 
te pakken werd er een handmetaaldetector 
gebruikt.

En uiteindelijk kwamen ook de 
drugsmokkelaars aanrijden met hun viertonner, 
de personen in het voertuig gedroegen zich 
verdacht en werden meteen naar de voertuig 
search gedirigeerd. De personen moesten 
uitstappen en werden naar de person search 
gebracht. Het voertuig werd uitgebreid 
gesearched (Detailed Search) en hieruit kwam 
20Kg cocaïne, nadat de drugs was gevonden 
ging de person search ploeg meteen over op 
het arresteren (Tie-Rippen) van de 2 
verdachten en daarbij werd ook een wapen 
(mes) gevonden.  

Nadat de oefenvijand compleet was 
gesearched en opgepakt werd er: “ijskast” 
geroepen. Iedereen kwam bij elkaar er werd 
een peukie opgestoken, helmpies af en het 
was evaluatie tijd.  
Kortom een top actie en een ideaal moment 
om met burgers samen te oefenen. 

Kpl1 Dijksterhuis 
A-Cie, 3
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Van de Sectie Loopbaanbegeleiding

Nieuwe werkplek loopbaanbegeleiders 
In onze presentaties en de vele persoonlijke 
gesprekken hebben we het er al vaak over 
gehad, maar nu is het dan toch echt zover, 
vanaf 21 maart hebben wij eindelijk onze 
werkplek in Ermelo! 

Op onze nieuwe locatie zijn wij beter 
bereikbaar voor alle individuele medewerkers 
van 45 PIB, wij zijn er dan ook van overtuigd 
dat dit zal bijdragen tot een goede persoonlijke 
invulling van ons werk als 
loopbaanbegeleiders. 

Ons bezoekadres is: 
Generaal Spoor kazerne 
Gebouw 46 
Kmr 44,45 en 46 

Voor het maken van een afspraak voor een 
loopbaangesprek kun je vanaf nu bellen naar:  
*06 533 77286 (0341 477286) 

Uiteraard kun je ook altijd bij ons binnenlopen 
voor een afspraak of gewoon even een praatje 
en een bakkie, de deur staat altijd open!  (bij 
een gesloten deur zijn wij in gesprek met een 
van jouw collega's) 

Op de donderdagen zijn wij helaas gesloten, 
dan zitten wij in 't Harde om met z'n allen nog 
slimmer te worden en jou daarmee nog beter 
te kunnen begeleiden in je persoonlijke 
ontwikkeling. 

Persoonlijke ontwikkeling en een POP 
In de vorige uitgave van de Oranje 
Gelderlander hebben wij ons aan jou 
voorgesteld, in deze uitgave gaan we verder in 
op het persoonlijk ontwikkelplan. 
Jezelf ontwikkelen houdt in dat je inzicht hebt 
of krijgt in je sterke en zwakke punten. Door 
dat inzicht kun je, met een plan van aanpak en 
i.s.m. je leidinggevende (en 
loopbaanbegeleider), systematisch en 
doelgericht aan de verhoging van je 
persoonlijke ontwikkeling werken.  

Wat is een POP? 
Iedere medewerker beschikt over kwaliteiten 
en talenten. De ontwikkelingen in het werk 
maken het nodig om die talenten continu te 
blijven ontwikkelen. Dit is niet alleen van 
belang voor de positie van de organisatie, 
maar ook voor jou als individuele medewerker. 
Daardoor versterkt ieder z’n eigen 
marktwaarde binnen de organisatie. Om jou te 
ondersteunen bij het benutten en ontwikkelen 
van jouw talenten, bieden wij het Persoonlijk 

Ontwikkelplan (POP) aan. Dit is een 
hulpmiddel om je te helpen bepalen op welke 
gebieden jij jezelf wil ontwikkelen en hoe jij dat 
wilt doen. Over die ontwikkeling maak jij 
samen met jouw leidinggevende (en 
loopbaanbegeleider) schriftelijke, heldere 
afspraken.

Een POP is… 
Een (papieren en/of elektronisch) document 
waarmee het mogelijk is je eigen ontwikkeling 
met behulp van een analyse en een plan van 
aanpak te sturen, zonodig bij te stellen en vast 
te leggen. 

Met een POP kun je: 

! Zelfkennis en zelfinzicht verwerven (je 
sterke en zwakke punten); 

! Inzicht krijgen in hoe je omgeving over je 
denkt;  

! Je eigen ontwikkeling vastleggen; 

! Je eigen keuzes over je loopbaan 
analyseren en zonodig bijstellen; 

! Je eigen ontwikkeling van leren en werken 
planmatig sturen en in een 
langetermijnperspectief plaatsen. 

Is dat dan echt zo belangrijk zo’n POP? 

! Ja, want afspraken die gemaakt worden 
tijdens een loopbaangesprek worden 
vastgelegd in het POP-formulier; 

! De afspraken die zijn vastgelegd in het 
POP-formulier zijn bindend 
(afspraak=afspraak); 

! Ga je solliciteren op een nieuwe functie? 
Bij de beslissing tot functietoewijzing 
worden de uitkomsten van het 
loopbaangesprek (en vastgelegd in een 
POP-formulier) meegenomen;  

! Wil je mogelijk in aanmerking komen voor 
een opleiding gericht op een loopbaan 
buiten Defensie? Er dient altijd een 
goedgekeurd POP ten grondslag liggen 
aan een opleiding; 

! Wil je bij Defensie blijven en doorstromen 
naar fase 3? De uitkomsten van 
loopbaangesprekken (en vastgelegd in 
een POP) worden daarbij ten minste in 
beschouwing genomen. 

M.a.w. genoeg redenen om NU aan de slag te 
gaan met jouw direct leidinggevende en 
loopbaanbegeleider. 

Hoe past een POP binnen andere 
gesprekken met jouw leidinggevende? 
Waarschijnlijk voert jouw leidinggevende 
jaarlijks al functioneringsgesprekken met je. 
Het is goed mogelijk om het 
functioneringsgesprek te combineren met jouw 
POP.  Zo kan je met je leidinggevende 



bespreken aan welke afspraken uit het POP 
binnen je huidige functie reeds invulling is 
gegeven en in welke vorm. Ook kunnen 
afspraken m.b.t. de uitvoering van het POP 
binnen de huidige functie besproken worden. 
Wat nooit kan is een van deze 
ontwikkelgesprekken te combineren met een 
beoordelingsgesprek! Naast het 
functioneringsgesprek heb je losse POP-
gesprekken met je loopbaanbegeleider, deze 
legt immers de afspraken die gemaakt worden 
formeel vast in het POP-formulier. 

Rollen: jij en jouw leidinggevende 
Uitgangspunt is dat jij zelf verantwoordelijk 
bent voor jouw ontwikkeling. Beschouw het 
POP als een project met jezelf als 
projectleider. In het loopbaangesprek wordt 
verwacht dat jij zelf met (de eerste) suggesties 
komt voor de richting die je in wilt slaan. 
Daarom is een goede voorbereiding op dit 
gesprek essentieel! 

Jouw leidinggevende e/o loopbaanbegeleider 
zal je ondersteunen bij het opstellen van jouw 
POP. Daarbij zal hij met je zoeken naar 
ontwikkeldoelen die zowel voor jou als de 
organisatie zinvol zijn. Verder zal jouw 
leidinggevende zich ervoor inzetten dat je in 
staat wordt gesteld om te werken aan jouw 
persoonlijke ontwikkeling! 

Camoufleren en koffie

Iedere morgen opstaan vanonder een 
laaghangende poncho, HPG, bijcamoufleren 
en koffie. Drills en skills op niveau 1, Waarom 
dat niet combineren: beschermd door het staal 
van de CV90 camoufleren met koffie? 
Als pantser-F ben ik natuurlijk verantwoordelijk 
voor de verbindingen. BMS, radio’s en fillguns 
is mijn pakkie-an. Maar daarnaast is er nog 
een andere taak: die van 
commandovoeringsondersteuning. In de CP de 
zaak operationeel houden, de commandant 
ondersteunen met het maken van kaarten en 
schetsen, en het uitluisteren en beantwoorden 
van oproepen op het compagniesnet. Alles 
moet worden bij gehouden. De CC moet op 
ieder moment weten wat er speelt in het 
voorterrein en weten waar de eenheden zich 
bevinden. De verbinding zijn daarvoor 
belangrijk! 

Tijdens de oefening Offensive Peacock in 
Oirschot kom ook ik aan mijn trekken vwb de 
tactische vaardigheden. Stuiterend onderin de 
B01 koffie klaarmaken voor CC en SMO, en 
rennend met de 9200 + thermosfles achter 
Romeo aan die de compagnie naar voren 

jaagt. Hoewel koffie verzorgen in een rijdend 
voertuig niet echt tactisch klinkt, moet je er wel 
degelijk vaardigheden voor ontwikkelen. 
Omgehangen met tankcap en opsvest een 
beker vullen met heet water in een rijdende 
CV90 is vergelijkbaar met zoiets als in de pot 
plassen in een vliegtuig dat last heeft van 
turbulentie. 

Koffie is een essentiele randvoorwaarde voor 
een succesvol commandovoeringsproces. Het 
is de olie in de compagniesmotor. Als er niet 
voor koffie wordt gezorgd, hoe kan de CC dan 
een goede beslissing nemen in zijn tactische 
planning? Zonder olie draait de motor wel 
even, maar gaat dan heel snel haperen.  
Gelukkig werd de oefening afgesloten met bier 
in plaats van koffie. Had ik toch nog even 
rust... 

Een van de belangrijkste taken van de F: het voorzien van 
koffie voor Cc en Smo. 

In april gaan we weer op oefening, naar de 
Havelter heide. Deze keer bewaak ik mijn putje 
en de voorraad koffiesticks, omdat tijdens 
Offensive er een doos koffie werd verduisterd. 
De oefening wordt een makkie omdat we voor 
het grootste deel stil staan. Geen slangachtige 
capriolen onderin een rijdend voertuig. Ik kijk 
er nu al naar uit! 

Door Sgt van Toor, 
Pantser-F van de B “leeuwen” cie 

Oefen vijand 

Ons peleton, charlie anti tank en een paar man 
van de staf kreeg de opdracht om oefen vijand 
te zijn voor lmb die hier achter op de heide een 
oefening zouden hebben. Met 12 man 
moesten we 4 posten bemannen die 
overvallen zouden worden. Op de vier locaties 
werden we uit de viertonner gegooid, toen 
hebben we een klein postje gemaakt met camo 
net enz. er werd een kampvuur gemaakt en 
water gekookt voor een bamisoepje. Al gauw 
kwamen de instructeurs van lmb op de warme 



lucht en de geur van voedsel af. Er werden wat 
sterke verhalen verteld, toen werd lmb 
ingevlogen met Chinooks en die deden daarna 
een verkenning op onse posten. Vervolgens 
werden er 2 aanvallen op elke post gedaan. 
Het zag er allemaal niet geweldig uit want het 
was lmb in opleiding, alleen de groep van kpl 
raven (oud haan) deed het erg goed. 

Groene groet,  
kpl swart en kpl maat 

Gevallenen Regiment Infanterie Oranje 
Gelderland herdacht

Namens het Regiment Infanterie Oranje 
Gelderland hebben Regimentscommandant, 
Luitenant-kolonel F. Overdiek en 
Regimentsadjudant J.M. Rouw op woensdag 
16 maart een krans gelegd bij het monument 
van 5-5 Regiment Infanterie (RI). Met de 
kranslegging op het terrein van het 
Infanteriemuseum op de Harskamp werden de 
gevallenen van het regiment in voormalig 
Nederlands Indië herdacht.  

De kranslegging bij het monument, met daarop 
de 37 namen van de omgekomen 
regimentsleden, is een initiatief van de 
Stichting Veteranen 5-5 R.I. Naast de 
regimentscommandant en –adjudant waren 
dan ook veteranen bij de ceremonie aanwezig. 
“Op dit moment denken wij met u aan alles wat 
u voor uw en ons vaderland gedaan en 
geleden heeft”, sprak krijgsmachtpredikant 
luitenant-kolonel Mia van ’t Riet. “Het is goed 
te herdenken en een pas op de plaats te 
maken”, aldus Van ’t Riet. 

Regiment Infanterie Oranje Gelderland 
(RIOG), waaraan 45 Pantserinfanteriebataljon 
uit Ermelo is verbonden, behoort tot de oudste 
Nederlandse Infanterieregimenten en heeft de 
tradities overgenomen van 5-5 RI.  

Kranslegging 5-5 RI 16 maart 2011

Om 14.00 uur verzamelden zich op het terrein 
van het Infanteriemuseum ongeveer 25 
personen voor het leggen van bloemen bij ons 
monument. De ceremoniemeester Jan Jansen 
Venneboer heette de aanwezigen hartelijk 
welkom bij ons monument en noemde daarbij 
speciaal de Luitenant-kolonel F. Overdiek met 
zijn Adjudant J.M. Rouw en de veldprediker 
Mia van 't Riet.  
Vervolgens hield voorzitter Bijker een korte 
toespraak over het doel waarvoor we bijeen 
waren, waarbij hij eindigde met een gedicht 
van Wijnand Jakobs, onze bataljonsdichter: 
“Voor eeuwig in gedachten”. 

Aansluitend sprak de veldprediker een 
overdenking uit, die we na dit verslag in zijn 
geheel zullen plaatsen.  

De namen van onze in 
Indië achtergebleven 
kameraden werden 
gelezen door Martin van 
Veelen.
Bij dat uitspreken en de 
daarop volgende minuut 
stilte liet vaandeldrager 
Henk Koldenhof het 
vaandel neigen als 
eerbetoon.  

De krans van onze stichting werd gelegd door 
voorzitter Hennie Bijker, samen met Berend 
Boeve. Namens het Regiment Infanterie 
Oranje Gelderland legden overste Overdiek en 
adjudant Rouw een krans. Ook legden Sophie 
Marcks – de Boer en haar man bloemen als 
herdenking voor haar vader. 

De plechtigheid werd afgesloten met het 
brengen van de groet bij het monument door 



de aanwezigen, gevolgd door een samenzijn in 
het militair tehuis.

Toespraak van de veldprediker 

Geachte aanwezigen, 

Wij zijn hier vanmiddag niet 
zomaar bij elkaar. 
Dit moment van samenzijn is 
belangrijk voor u en de uwen. 
Voor u als oud Indiëgangers 
die deel uitmaken en 
uitmaakten van 5-5 R.I. is het 
goed om eens in het jaar bij 
dit monument een pas op de 
plaats te maken. 

Wij lezen 37 namen van jongens, mannen in 
de dop, die gesneuveld zijn tijdens vijandelijke 
acties, sommigen omgekomen door ongeluk-
ken met de voertuigen en weer anderen door 
ziekte in het voormalig Nederlands Indië.  
37 namen van mensen die meer voor u 
betekenen en betekend hebben dan alléén het 
noemen van hun naam! Jonge mannen, 
militairen, uw maten die u goed hebt gekend 
en die zowel bij u als bij hun familie een leegte 
hebben achtergelaten, ook nu nog. 
De ervaringen die u daar in het verre Indië 
hebt meegemaakt zijn herinneringen die u niet 
meer hebt kunnen vergeten. Veel hebt u in die 
jaren kunnen doen voor de inheemse 
bevolking. Zowel op medisch gebied hebt u 
zorg kunnen verlenen aan de mensen daar, 
alsook op het gebied van de infrastructuur hebt 
u daar iets betekend.  
Het zijn herinneringen waar in de loop van de 
jaren misschien de scherpe puntjes van 
konden slijten, alhoewel dit nog steeds niet 
voor iedereen zo gezegd kan worden. Onder u 
zijn collega’s die tot op de dag van vandaag de 
ervaringen en de gebeurtenissen van wat ze 
hebben meegemaakt nog als last dragen. 

Het monument waarbij wij staan is niet zonder 
bedoeling zó gemaakt dat het onverwoestbaar 
is. Het kan de tand des tijds doorstaan. 
Aan de veranderende kleur, vanwege 
weersinvloeden, is te zien dat het hier al weer 
heel wat jaren staat, maar het staat symbool 
voor- en het is een weerspiegeling van uw 
fierheid, zoals ik van u, oud Indiëgangers, 
gewend ben. 
Toen u terugkeerde van uw missie in 1950 was 
er niets voor u geregeld. Uw motto was 
“inpakken en wegwezen, Niet zeuren, weer 
aan het werk”. Misschien mag je zelfs zeggen 
dat is uw tweede natuur geworden, de tweede 
natuur van onze Indiëveteranen. 
Hoe moeilijk ook voor u, bent u op die manier 
uw leven gaan oppakken en pas vele, vele 

jaren later kreeg u erkenning en waardering 
voor de jaren van uw jonge leven die u 
gegeven hebt in een ver land. 
Dat was totaal anders dan het land waarin u 
was groot geworden.  
U hebt uw taak moeten uitvoeren onder zeer 
moeilijke en zeer extreme omstandigheden. Te 
midden van vijandige troepen werkte u, niet 
wetend wat de nacht je zal brengen als je op 
wacht staat. Onder zware omstandigheden 
verzorgde je je collega;s als ze gewond 
geraakt waren en van de hospikken, die mee 
waren, weten we dat ze meer in de eerste linie 
hun taak uit moesten voeren dan dat ze achter 
de linie hun werk konden doen. Ze zaten er 
letterlijk met hun neus bovenop. 
Uw positieve instelling, uw fierheid en moed 
van niet zeuren, maar doorgaan, ervaar ik 
iedere keer weer in de ontmoetingen die ik met 
u mag hebben. Op dit moment denken wij met 
u aan alles wat u voor uw en ons vaderland 
gedaan en geleden hebt. Wij herdenken hen, 
alle jonge mensen, die u moest achterlaten en 
denken aan hen die gewond aan lijf en ziel 
raakten. Opdat wij hen niet vergeten. 

In de zuil van het monument is, zoals u weet 
en ziet, een kruis uitgesneden. Een kruis 
waardoor het licht kan stromen, dat de 
duisternis doorbreekt. Als dominee refereer ik 
aan het kruis op Golgotha. Het kruis dat niet 
het laatste woord heeft gehad, de duisternis 
werd weggevaagd door het licht op de 
paasmorgen van de opgestane Heer. 
In de kerk hebben we een lied en het klinkt zo: 

Heer, herinner u de namen van hen die 
gestorven zijn 
En vergeet niet dat zij kwamen langs de 
straten van de pijn  
Langs de wegen van het lijden 
Door het woord der eenzaamheid. 

Vanmiddag, aan de voet van uw 
monument 
Schreeuwen stemmen uit het verleden 
Klinken kreten uit de toekomst 
Spreken stemmen van het heden. 

Wij denken terug en dat geeft pijn en doet nog 
pijn en we wensen dat er rust en vrede wordt 
gevonden.  
U herinnert u vast nog de geur van oorlog en 
geweld.
De verhalen leven weer.  
Het verleden komt vrij.  
Tijd en opstand worden overwonnen.  
Het heden en verleden ligt heel dichtbij. 

Het is goed te herdenken en een pas op de 

plaats te maken. 



Van C-B Compagnie…

De C "hanen"cie heeft recent een nieuwe CP 
ontvangen om uit te testen. Het object 
voortkomend uit het Soldier modernisation 
program wordt waarschijnlijk eind 2011 
ingevoerd. De kleur en vorm zijn bewust zo 
gekozen om bv de CP op te bouwen bij een 
boerderij tussen de kippen. Cc C is zeer 
content met het nieuwe materiaal en ziet zich 
in de toekomst hier wel vanuit werken. 

SOB I-2011  Charlie ‘Hanen’ Compagnie 

Op maandag 24 januari vertrokken wij met al 
het voertuigpersoneel richting Duitsland. De 
cv90’s hadden we de vrijdag ervoor al beladen 
op de trein en die was al in de richting. 9 stuks 
namen we mee zodat we voldoende reserve 
voertuigen hadden. Dit was voor ons de eerste 
SOB met de cv90 dus we waren benieuwd hoe  

de voertuigen het zouden houden. Doel van 
deze SOB was om alle commandanten en 
schutters te certificeren. 
Nadat iedereen in de bus kon bijkomen van het 
weekend waren we 5 uur later aangekomen in 
Bergen. Daar aangekomen gingen we meteen 
richting het spoor om de voertuigen van de 
trein af te rijden om ze vervolgens naar baan 
7B te verplaatsen. Op de baan werd het VAU 
gebeuren ingebouwd en werd alles schietklaar 
gemaakt voor de volgende dag.  

Dinsdag zou het eerste schot om 0900h 
moeten klinken maar vanwege wat technische 
probleempjes ging het 1

e
 schot er toch wel uit 

rond 1130. Elke dag ging een ander peloton 
schieten en de overige pelotons fungeerde als 
baanfunctionaris of gingen het oefenterrein in 
om het ‘kleur rijden’ te oefenen.  
De vtg commandanten begonnen met de 1

e
 2 

schietoefeningen. Het was erg wennen want 
dit was de eerste keer dat je met je organieke 
ploeg de schietoefeningen deed en er zat dus 
niet een SI naast je in de toren. Grootste 
leerwinst van deze 2 oefeningen waren toch 
wel dat er rust in de bak moet zijn en je dus de 
radioprocedures aan de schutter moest 
overlaten.
Toen was de beurt aan de schutters. Als je 
goed hebt gejusteerd en je houdt de juiste 
schietprocedures aan, is het kinderspel om 
een doel te raken op bijvoorbeeld 1800 meter. 
Hij schiet als een scheermes! Dankzij het 
gestabiliseerde kanon is ook rijdend het goed 
te doen om je doelen uit te schakelen.  

Als je denkt dat ‘Sonja Bakker’ goede diëten 
verzorgt dan heb je het mis. Quote van een 
Sgt1: “Die ‘Chef Martin’ lacht een krul in zijn 
lul, volgend jaar staat er ‘Sjeik Martin’ op de 
verpakking.”  En met het boterhammen quotum 
kom je zeker niet echt aan. Tevens is het 
gebleken dat het niet handig is om een maaltijd 
op te eten met pindasaus, als je allergisch bent 
voor pinda’s. 



Na 2 weken lang schieten, wachten, storingen 
en Baan 41, was het weer tijd om naar huis te  
gaan. Het was een geslaagde SOB aangezien 
er een hoop leerwinst is behaald en het 
belangrijkste: iedereen is gecertificeerd! 

Kpl van Beek 
C ‘Hanen’ Cie 3

e
 pel 

SOB-SOMS 2011-I

Dag 1 
We vertrokken op Maandag…… naar het altijd 
zonovergoten schietterrein Bergen-Hohne. De 
reis verliep voorspoedig en weldra zetten we 
voet op Duitse bodem: De eerste oefen-
doekoes zaten in de pocket.  Wij als  1

e
 pel 

waren aangewezen om het eminente  45
e

painfbataljon te voorzien van een behoorlijk 
aantal boogtenten. We waren deze oefening 
gestationeerd op een van de vele laagvlakten 
die het oefenterrein rijk is. Eenmaal alles 
opgezet, waaronder onze eigen tentsuites, 
konden we de overige voorbereidingen treffen 
voor de dag die zou volgen. `s nachts in de 
tent bleek dat wij als 45, het crème de la crème 
van de kachels hadden toegewezen gekregen. 
Dus het was vooral een koude nacht, maar 
voor de krijgers van het 1

e
 pel geen probleem! 

En toen iedereen zijn oogjes had gesloten, kon 
ook de sgt Huisman (afkomstig lmbl, en 
waarnemend pc), zijn oogjes rustig toedoen. 

Dag 2 
Bij het krieken van de  dageraad stonden de 
krijgers van het 1

e
 pel al weer  al weer te 

trappelen om naar de schietbaan toe te gaan 
om daar al hun drills die ze de afgelopen tijd 

Klimatologisch gezien was er in ieder geval 
geen vuiltje aan de lucht want was het een 
prachtige dag in het even zo prachtige bergen. 
De eerste dag stond vooral in het teken van 
een puntje gewenning en olv de hsi sgt 
Schouten werden er basiscdrills ontvouwen. 
De bedoeling was om met een sectie (incl 
gpc/plava) de baan over te gaan en een 
contact front te krijgen. Vanuit hier moest de 
plava, gpc de keuze maken om danwel links, 
danwel rechts uit te stappen , wat afhankelijk is 
van het terrein. In den middag kwam delta 
langs met het eten plus de snacks, wat deze 
krijgers zich uitstekend lieten smaken. Er was 
niet veel gelegenheid om vaak de baan over te 
gaan per individu, aangezien we met de hele 
compagnie op de baan stonden. Maar al met al 
kon iedereen aan zijn trekken komen zodat de 
eerste dag er al weer op zat, wat betreft het 
schietgedeelte. Op het eind van de middag 
werd er weer terugverplaatst dmv de 4-tonners 
richting de laagvlakten waar onze boogtenten 
zich bevonden. Daar aangekomen werd er een 
wapenwacht geregeld en konden de heren 
gaan smikkelen van wat ze voorgeschoteld 
kregen van chef martin. Nadat dit was gedaan 
kregen de gpc  hun praatje van de cie staf en 
konden de groepen aansluitend gaan oefenen 
voor de drills die ze de dag daarop op de mat 
zouden moeten leggen.  

hadden beoefend in praktijk te brengen.  

ag 3 
erwacht kraaide de haan die dag  

D
Eerder dan v
voor een nieuwe dag zodat iedereen uit de 
veren kon om zich op te maken voor de dag 
die zou volgen. Nadat het eten was genuttigd 
in de eetzaal en de tandjes werden gepoetst 
konden we aanstalten gaan maken om te gaan  
verplaatsen naar de schietbaan. Daar 
aangekomen was het uiteraard allereerst 
wapeninspectie en werden we meegenomen 
door wederom sgt Schouten voor het praatje 
veiligheid. Deze dag zou bestaan uit het 
verplaatsen met een pijlpunt en vervolgens  
reageren op wat de vijand voor ons  in petto 
zou hebben. Voor de nieuwe jongens was dit 
best spannend maar voor de oude garde was 
dit gesneden koek,  er werden forse sprongen 
vooruit gemaakt zodat iedereen ook deze 
schietdag met een goed gevoel kon afsluiten. 
Ook deze dag was een uitstekende mooie dag 
om te schieten en de zon liet ons ook vandaag 
niet met rust. Er werd ook veel geoefend door 
de wachtende groepen, achter de schietbaan, 
zodat het luie bloed niet te veel door het 
lichaam stroomde. Tevens kwam deze dag de 
brigadegeneraal kijken op de schietbaan om te 
zien of z`n belangrijkste troepen al z`n 
duurbestede investeringen waarmaakten met 
deze actie. Toen het eenmaal tegen vieren 
liep, werd er hura hura gedaan en werd er 



ag 4 
dgloren verraadde dat de dag op 

ag 5 
ag werd al vroeg aangevangen en dat 

van het bataljon werden gebruikt  bleef achter. 

 “hanen’ Cie 

efening Gill Boeaja 7

weer basewaarts gestoomd met de 4 tonners. 
Ook op deze dag was er weer heerlijk gekookt 
door chef martin en konden de boys met volle 
buikjes hun werkzaamheden van de avond 
oppakken om vervolgens het mandje in te 
stappen, nadat het voorhuidje grondig was 
schoongemaakt. 

D
De ochten
komst was en met een gezamenlijk reveille 
werd er opgestaan en alle handelingen konden 
weer worden gedaan zodat deze dag  kon 
gaan beginnen. De donderdag stond in het 
teken van afbreken achterwaarts om 
vervolgens in de loopgraafstelling de vijand op 
afstand te houden. Het vereiste enige 
communicatie tijdens het afbreken van het 
gevecht en hilariteit alom nadat sommige 
vechthanen in de sloot verdaagde die de baan 
in bezit had. Aangekomen bij de 
loopgraafstelling was het zaak om ieder zijn 
sector te geven zodat de vijand geen kans zag 
om door de stelling heen te geraken. Uiteraard 
lukte het de vijand niet om zover door te 
dringen door het kordate optreden van de 
vechthanen en kon de vijand inrukken 
achterwaarts, met de staart tussen de benen. 
De oefening werd door iedereen als positief 
ervaren maar uiteraard waren er een genoeg 
verbeterpuntjes, dat terzijde. Nadat ook deze 
dag werd afgesloten konden de 
voorbereidingen worden getroffen voor het 
huiswaarts stomen op de vrijdag die niet lang 
op zich zou laten wachten. 

D
Deze d
was ook nodig want de vele werkzaamheden 
zouden veel vergen van de goudhaantjes. 
S`Ochtends werd er al gelijk begonnen met 
afbreken van de tentsuites en na enig 
bakkeleien over wie nou eerst naar de  
schietbaan zou gaan, zaten de eerste troepers 
in de viertonner richting de schietbaan om nog 
een keer tot het uiterste te gaan en de 
oefening met een goed gevoel af te sluiten. 
Deze oefening was wederom een bewegende 
oefening en vanuit een contact rechts, was het 
afbreken geblazen naar de huizen die aan de 
rand van de open vlakte zich bevonden. Bij 
elke groep van het peloton waren de resultaten 
naar behoren, maar de communicatie liet 
wederom nog wel eens de wensen over. 
Uiteindelijk toen ook de tweede shift de baan 
over was geschreeuwd werd het instijgen in de 
bus en werd er naar de thuisbasis in Ermelo 
koersgezet. Al met al een oefening om met 
een goed gevoel op terug te kijken, maar de 
nasmaak dat wij als 1

e
 pel weer als voetveeg 

Alle rechten voorbehouden, 

Kpl Nagelhout  
C

O

el  van de A-CIE een 
trook oefening gedraaid in de Flevo polder. 

aandag ochtend 10 uur en de 
roeps-commandanten melden zich bij het 

estaat uit een Molukse beweging, 
ie sinds maart 2007 een eigen partij hebben 

et,

bemachtigen, 

t .50 

en in de 
mgeving het gooi en is voornemens de flevo 

e kazerne ligt nog te slapen en inmiddels 
atste handelingen verricht aan 

Strookoefening week 10 

In week 10 heeft het AT-P
s
Waarbij de maandag in het teken stond van de 
bevelvoering en de voorbereidingen, Dinsdag 
een trap 4 verkenning in het vak. En de rest 
van de week werd het daadwerkelijke gevecht 
gevoerd.

Het is m
g
kantoor van de Opc, om vervolgens het bevel 
in ontvangst te mogen nemen. Ik zal in het kort 
de situatie schetsen over de algemenen 
toestand. 

De vijand b
d
opgericht genaamd Alexandria. 
De partij kenmerkt zich door een grote portie 
criminaliteit en drugs handel. 
Deze partij word geleid door een grote 
Molukse man genaamd Big Pi
Door de jaren heen heeft de partij Alexandria 
heel wat voertuigen weten te 
doormiddel van overvallen en liquidaties. 
De voertuigen bestaan hoofdzakelijk uit 4x4 
jeeps en vrachtwagens, bewapend me
mitrailleurs en 25 millimeter kanonnen. 
Verder beschikt deze patij nog over kkw 
wapens van het kaliber 5,56 en 7,62. 

Deze partij heeft vaste voet gekreg
o
polder in te trekken om zo Almere en de 
omliggende dorpen ook in te nemen. De 
Nederlandse regering heeft al verschillende 
pogingen gedaan, de Alexandria partij tot de 
orde te roepen waarbij elke actie te vergeefs is 
gebleken. Nu heeft de regering een beroep op 
defensie gedaan om zo voorgoed een einde te 
maken aan de partij Alexandria. De opdracht 
van het AT-Pel is het trap 4 verkennen, en het 
voeren van een vertragend gevecht in de 
omgeving van de Flevo polder. 

Dinsdag 0630 
D
worden er  de la
het gevechtsgereed maken van de voertuigen. 
Naar dat de peloton verbinding check is 
geweest, konden we de startlijn over om te 



middels zit het hele peloton in stelling en 
g op de VLET (voorste lijn 

it 

gens een 

e onze stellingen 
vergedragen aan de verkenners om onze 

edurende de ochtend hebben we de 
 verkenners weer over 

 dat het gedurende de nacht erg 

rna hij de melding deed naar 

nderlaag deed meer dan voldoende 
ijn werk, en heeft 2x een jeep en 1x een 

el van het gevecht heeft zich 
fgespeeld in Biddinghuizen waar een 

T ehd 7 

eek OVG in Harskanmpverkennen, waarbij elke 4 uur een RV 
plaatsvond voor het 2

e
 Ct en zo de plannen om 

elkaar af te stemmen. 

Woendag 0800 
In
heeft waarnemin
eigen troepen) en wacht tot de vijand oprukt. 
Het Charlie stuk kreeg als eerst te maken met 
het spits peloton van de vijand wat bestond u
2x jeep en een keer vrachtwagen, en 
schakelde het voorste voertuig uit. 
Deze actie deed de vijand terugtrekken om te 
rehurselen en vervolgens er
doorbraak te forceren. Gedurende het gevecht 
is er veel contact geweest en zijn we terug 
gevallen tot de sterke lijn HUIS. De vijand heeft 
dusdanige schade geleden dat het niet meer is 
staat is op te rukken, en is noodgedrongen in 
een consolidatie gegaan. 

Vervolgens hebben w
o
klasse 1t/m 5 op te toppen, en bij ochtend 
glorie zullen wij de stellingen weer overnemen 
van de verkenners. 

Donderdag 0800   
G
stellingen van de
genomen en hebben weer waarneming in het 
gebied. 
Tijdens de HOTO met de verkenners is 
gebleken
rustig is geweest. 
Rond 0900 had het alpha stuk zicht contact 
met de vijand waa
het charlie en delta stuk die inmiddels een 
hinderlaag in hadden genomen in bebost 
gebied. 

Deze hi
z
vrachtauto weten uit te schakelen. De bravo 
groep zat toen nog in stelling om doorgebroken 
vijand op te vangen en heeft 1x keer een jeep 
opgevangen. 

Het laatste de
a
pelotons opstelling ingenomen werd , om zo de 
laatste vijand op te vangen en te vernietigen. 

Kpl1 Haak 
A

W

e vertrokken met het pel om 8.00 vanaf de 
er met de bus. Om 9.30 kwamen we 

kken van de spullen 
n van de munitie zijn we naar een 

g
rukke ochtend met dingetjes regelen. 7.00 

g en rap naar Oostdorp toe. 

dder 

ertrek weer om 7.00. S’ochtends ons eerste 
 en met 

bt zien kijken dan 

Maandag 
W
wapenkam
aan op Oostdorp en kregen direct de 
veiligheidsbriefing. Na de briefing kregen we 
de OVG demo’s te zien. Deur opblazen, Ruit 
inslaan, Flashbang, IED huis en huis van 
uitwerking van munitie. Toen zijn de groepen 
onderleiding van hun GPC Inbraak raam, 
achterdeur en voordeur gaan beoefenen. Om 
16.15 einde oefenen en met de bus naar 
Ermelo terug  
Dinsdag. 
Vertrek 07.00. Na het pa
en verdele
huis gegaan en de volgende dingen gaan 
beoefenen. Herhaling van maandag, ruimte 
naar ruimte, Handelingen met genie, Trap met 
plateau.

Woensda
D
weer aanwezi
 ‘s Ochtends korte herhaling en vervolgens: 
Trap recht, inbraak mangat en met de la
dingen doen zowel buiten als binnen. 
S’middags een kort scenario daar werd de 
groep snel betere van. Ook hadden we 2 uur 
een kelder ter beschikking. Film moment met 
onze SMO voor de evaluatie. ‘s middags 
afbreken gevecht met het peloton. Om 15.00 
briefing voor onze FX actie’s van de volgende 
dag. De AOOI Staps melden ons dat we de 
eerste lui waren die met FX 5,56mm aan de 
slag mochten. Na een bloedstollende 
Amerikaanse demo film werd ons wel duidelijk 
dat de extra bescherming wel nodig was 
nekbrace, Darth- vader masker, kunstof helm 
en een tok boven alles.  

Donderdag 
V
peloton aan de actie. Vechten tot
gebouw 36 de villa van Oostdorp. Leuk en 
leerzaam. Tevens hadden we een hele genie 
groep toegevoegd gekregen om samen met 
hun het gevecht aan te gaan. Het tweede 
peloton was om 13.00 aan de beurt voor de 
grote slag. Voorwaarts Voorwaarts 
Voorwaarts!!!!  De CSM met wat sneaky paxen 
in de diepte en we waren er van doordrongen 
dat het falen op niveau 1 bruut afgestraft zou 
worden met de nieuwe FX.  
Zijn we nou echt zo goed of waar blijft de PIJN! 
(Als je ooit een CSM dom he
was dit wel het moment) namelijk op ong. 150 
meter ergens in donker hoekje in een kamer 
op de 2

e
 verdieping werd een mimimi schutter 

en een “sniper”verrot gescholden waarom ze 



die falende paxen die onbeschermd voor open 
ramen stonden en die traag overstekende 
groepen niet aan vellen schoten! “Maar CSM 
dat doen we toch” was het antwoord. Nou 
effectieve dracht 200m nog niet misschien op 
5m is er een klein vlekje te zien en met al die 
drieduizend lagen als bescherming voel je dus 
niets! Gelukkig was de SMO onze oer HL te 
plekken en kwamen zijn observatie punten 
harder aan dan de bewuste FX munitie. 
Aandachtspunten: rust tijdens het gevecht en 
NIVEAU 1.

Vrijdag
Een samengesteld peloton van 1 en 2 

ing van de LUIT van het derde 

 Pel (De hanen) 

ectificatie

onderleid
peloton. Zelfde actie en wederom genie ter 
beschikking. Vervolgens ruimen van het hele 
oord en 15.00 terug met de tonners naar 
Ermelo. Simpel gezegd weer een sprong 
verder op Niveau 1 en 2. Leerzaam om de 
genie bezig te zien met ons en voor ons. 

S gt Fien
e

C-Cie 2

R

nje Gelderlander stond een 
tuk geplaatst over het de herdenking bij het 

aken. 

altern Ccie

In de vorige Ora
s
Indië monument in Utrecht. De foto’s die hierbij 
geplaatst waren (bij Indië monument Utrecht) 
waren niet correct. U zag hier het Indië 
monument wat in Den Haag staat. Hieronder 
ziet u de juiste foto’s van het monument in 
Utrecht. 
Met dank aan Aooi Monster die de foto’s is 
wezen m

H

In week 12 gingen we (Ccie) naar Haltern, om 
aar te trainen op niv2 en 3. Dit werd gedaan 

bij de wapenkamer en 
aarna wapenkisten en spear  in de bus gezet 

 werd er met nieuwe     mensen 

.

n op de schietdag. Die 

d
doormiddel van de contactdrills en een 
pelotonsactie aan het einde van de week. Ook 
was dit de eerste schietweek voor ons met de 
Colt C7 Nld. Ik zal jullie van dag tot dag 
vertellen wat we hebben gedaan en hoe ik dit 
heb ervaren als soldaat. 

Maandag ochtend appèl 
d
en vertrokken we richting Haltern, daar 
aangekomen werden de vaps(onderkomens) 
ingedeelt. 
In de middag gingen de minimischutters 
inschieten en
nog een drill gedaan. 
Achtergebleven personeel ging de drills droog 
vooroefenen. 
's Avonds werd er wacht gedraait en konden 
we ontspannen
De volgende dag was er reveille en konden we 
ons voorbereide
ochtend gingen we pijlpunt doen, dat ging 
allemaal prima want we hadden het die avond 
ervoor uiteraard nog beoefend. 's Middags 
hebben we een groepsactie gedaan die 
bestond uit het verkennen en betrekken van 
een versterkte opstelling en van daaruit doelen 
uit te schakelen. Dit vond ik zelf een van de 
hoogtepunten van de week mede omdat onze 
groep daar een strakke actie heeft neergezet. 
's Avonds hebben we nog voorgeoefend voor 
de volgende dag en onh gepleegd en wacht 
gedraaid.



Woensdag hadden we weer reveille zoals de 
dag ervoor en zijn we op linie naar een sterke 
lijn gesprongen en terug, zowel 's ochtends als 
's middags. 's Avonds gingen we 
avondschieten, vanuit linie voorwaarts en 
achterwaarts. Daarna hebben we nog even 
met verschillende hv middelen statish 
geschoten om te ervaren hoe dat is met de 
nieuwe Colt C7 Nld. Voorwaarts/Achterwaarts 
bij duister vond ik zelf wel lastig maar wel goed 
om een keer te hebben gedaan.

Volgende dag kregen we 's ochtends 
bevelsuitgifte voor de pelotonsactie die we  
later die ochtend gingen doen. De 
pelotonsactie was een actie waarbij we 
verschillende sterke lijnen moesten innemen 
bij vijandelijke druk met pantservoertuigen. 
Hierbij kwamen vooral voorwaarts/ 
achterwaarts op linie en omtrekken aan bod. 
Vanuit mijn oogpunt een goede actie geweest 
en ik denk leerzaam voor iedereen in het 
peloton. Die dag hebben we ook nog 
getunneld, 's avonds hebben we een goede 
week afgesloten met een barbecue. 

Vrijdag ochtend gingen we onderhoud aan de 
onderkomens etc. plegen, alles weer inpakken 
terug naar Ermelo en weekend houden. 

Sld1 Melkert, Pzf Schutter. 

Presentatie over een oorlog uit de 
geschiedenis.

Ons peloton moest een presentatie 
voorbereiden over een oorlog uit de 
geschiedenisboeken. Mijn luitenant die had 
voor mij het onderwerp Napoleon gekozen. 
Met daarin een aantal onderwerpen in ieder 
geval verwerkt zoals: de geboorte en 
levensloop van Napoleon, de oorlogsvoering 
van toen, de Russische veldtocht en de 
veldslag bij Waterloo.

Door het maken van deze presentatie heb ik 
veel geleerd over de geschiedenis van 
Napoleon en over de verschillen in 
oorlogsvoering van toen en van nu. Vroeger 
was het niet ongebruikelijk met een leger van 
ruim een half miljoen soldaten naar een 
veldslag te marsen waarbij er al zeer veel 
soldaten sneuvelden alleen al door de reis 
waarbij er geen schot gelost werd.  
Napoleon koos ervoor om zijn soldaten zonder 
bevoorradingseenheden te laten marsen zodat 
ze sneller ter plaatse konden zijn maar dat 
betekende dat deze soldaten hun eigen 
voedsel moesten regelen van het land waar ze 
langs trokken. Soms wel voor ruim 80 dagen 
lang waarin ze 800 kilometer moesten 
verplaatsen. Dankzij deze tactiek heeft hij vele 
overwinningen op zijn naam staan omdat zijn 
leger zo snel ter plaatse was maar tijdens de 
Russische veldtocht werd dit de dood voor 
ruim de helft van zijn 700 duizend soldaten die 
hij mee had genomen. Dit kwam door de 
tactiek van de verschroeide aarde die de 
Russen toepasten.  

Met deze tactiek verbrandden ze alles wat ook 
maar enigszins bruikbaar kon zijn voor de 
Franse soldaten tijdens hun tocht door 
Rusland. 

Op donderdagochtend 3 februari was ik als 
eerste aan de beurt om mijn presentatie te 
houden. Na een korte voorbereidingstijd 
waarbij ik voor een laatste keer de stof nog 
een keer doornam liet ik de rest van het 
peloton het lokaal in waarna ik met gezonde 
spanning aan mijn presentatie begon. Na 
ongeveer een half uur tot drie kwartier was 



mijn presentatie afgelopen. Ik was blij dat ik 
voor een PowerPoint heb gekozen voor deze 
presentatie want dankzij de afbeeldingen die ik 
heb gevonden op internet kon ik mijn collega’s 
beter een beeld geven van de behandelde 
stof.   

11 februari 2011 geschreven door  
Sld 1 den Rooijen, 
B-Cie, 3

e
 pel 




