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Van de Regimentscommandant,

Voorafgaand aan het zomerverlof is het goed
om eens even stil te staan bij de dingen die we
doen. We rennen onze benen uit de gat terwijl
er om ons heen van alles gebeurd. In dit
voorwoord pak ik de gelegenheid om u een
beeld te schetsen over de gevolgen van de
bezuinigingen
en
de
operationele
gereedstelling van het bataljon in 2012.
De besluiten zijn genomen. U hebt van mij op
8 april in de filmzaal op de kazerne gehoord
hoe de komende jaren de krijgsmacht er uit
komt te zien met een miljard euro minder. Dat
was zeker geen hoogtepunt maar wel de harde
realiteit die zo echt is als het maar kan zijn.
Vooraf had ik mijn compagniescommandanten
al gewaarschuwd dat het risico bestond dat de
voorlichting meer vragen oproept dan het
duidelijkheid geeft. Dat is het paradoxale van
een voorlichting die beoogd informatie te
verschaffen. In dit voorwoord wil ik nader
ingaan op een aantal aspecten van de
bezuinigingen, in het bijzonder die zaken die
ons bataljon, en dus onszelf, raken.

Het bataljon blijft bestaan. Sterker nog, de
infanterie- en pantserinfanteriebataljons, met
de Mariniers samen negen bataljons, vormen
nu de ruggengraat van de grondgebonden
eenheden van de Krijgsmacht. De overige
eenheden zijn, een beetje oneerbiedig gezegd,
de toeleveranciers die ons optreden steunen.
So far, so good. Maar er gaat toch wel het een
en ander wijzigen. We moeten de MRATcapaciteit gaan verkleinen met zo’n 8
systemen. Dat is wrang maar de prijs die moet
worden betaald om 13 Infbat te kunnen
behouden. Wel is het zo dat de AT-capaciteit
sterk wordt verkleind. In het licht van het
verdwijnen van de tanks, zullen we onze wijze
van optreden moeten gaan aanpassen. Er zal
in voorkomend geval zwaarder op de inzet van
artillerie en luchtstrijdkrachten moeten worden
geleund. Hoe en welke gevolgen dat heeft,
moet allemaal nog in kaart worden gebracht.
De Ststcie wordt omgevormd naar een Dcie.
De AT- en Mr-capaciteit en het verkpel worden
in de cie ondergebracht. De ciest zal moeten
worden aangepast. Ik verwacht dat vanaf
januari 2012 zal worden begonnen met de
omvorming van de Ststcie naar de Dcie.
Ook wordt de samenstelling van het
pantserinfanteriepeloton
gewijzigd.
De
aanpassing houdt in dat er een vaste
voertuigbemanning komt onder leiding van een
luitenant. De korporaal voertuigcommandanten
worden op termijn vervangen door sergeanten.
Het uitgestegen deel bestaat uit vier
infanteriegroepen van ieder zes man die
worden geleid door een andere luitenant en
e
sergeant 1 klasse, de huidige Romeo nul. We
krijgen dus in het peloton een duo luitenant en
plaatsvervanger van het uitgestegen deel en
het bereden deel. Dat zal wennen zijn maar ik
ben er van overtuigd dat het goed werkbaar is.
Ik denk dat hiermee een aantal tekortkomingen
en onduidelijkheden in de organisatie van het
huidige
pantserinfanteriepeloton
kunnen
worden weggenomen. Vooral de onduidelijke
positie van de Romeo Nul (wel of niet in de
toren?), wordt verleden tijd.
Blijven we in Ermelo of gaan we verhuizen?
Geruchten zijn er genoeg. De beslissing welke
kazernes in gebruik blijven en welke worden
afgestoten, wordt op hoog niveau in Den Haag
genomen. Het is niet ondenkbaar dat wij als
bataljon gaan verhuizen naar Havelte omdat er
plek gaat vrijkomen door de opheffing van het
tankbataljon. Dat zal niet op slag gaan
gebeuren. Eerst moet er ruimte worden
gemaakt in Havelte, Ik verwacht dat een
eventuele verhuizing pas over twee tot drie
jaar mogelijk is.

Op het moment is de personeelsdienst van het
bataljon met 42 Tkbat bezig te bekijken welke
huzaren en korporaals over kunnen en willen
stappen naar de infanterie om bij ons
bestaande of aanstaande vacatures op te
vullen. Dit is een proces dat met de nodige
zorgvuldigheid moet plaatsvinden. Niet in de
laatste plaats omdat voor de vacatures
waaraan de rang van korporaal is verbonden,
ook intern het bataljon kandidaten beschikbaar
zijn. We moeten dus de vulling van iedere
vacature individueel bekijken waarbij ik vind
dat er geen onderscheid kan en mag worden
gemaakt. Geschikt personeel van buiten het
bataljon heeft evenveel recht om mee te
solliciteren op vacatures binnen het bataljon.
Ook stromen er kaderleden van de Cavalerie
binnen op Infanteriefuncties. Zo is de nieuwe
CSM van de Ststcie de voormalige OWI en nu
SMI Jos Jansen. Hij is de eerste maar niet de
enige, er gaan er meer volgen. Ik roep
eenieder op onze nieuwe collega’s een warm
welkom te geven en hen te steunen in hun
nieuwe
werkomgeving.
Zij
zijn
goed
gemotiveerd, capabel en nemen hun ruime
ervaring van bereden optreden en schieten
met zware wapens mee. Ik ben er van
overtuigd datan wij daar nog een hoop plezier
mee gaan beleven en ons voordeel er mee
gaan doen.

zijn ze terug van weggeweest en nu weer aan
het
werk
binnen
het
bataljon.
De
beroepspraktijkvorming van de leerlingen ROC
wordt in belangrijke mate begeleid door
korporaals. Wat ik zo heb gezien en heb
gehoord, is begeleider een machtig mooie
baan waarin je veel kan leren. Ik verwacht dat
in de tweede helft van het jaar de capaciteit
van de beroepspraktijkvorming zal worden
uitgebreid naar 90 leerlingen ten opzichte van
de huidige 45 leerlingen. Daar komen dus ook
banen voor korporaal begeleider bij. Hou dat
dus in de gaten als je daar interesse voor hebt.
Als laatste wil ik de sportwedstrijden noemen.
We staan op dit moment op de tweede plaats
voor de CLAS-bokaal. Het schieten en
oriënteren heeft bij de heren niet datgene
opgeleverd wat we hoopten. De dames
hebben het bij beide onderdelen overigens
zeer goed gedaan! Hulde! Het speedmarsen
ging daarentegen weer hartstikke goed. Het
eerste team van het bataljon realiseerde een
onwaarschijnlijk snelle tijd van 24.59 minuut op
de 5 km. Maar de wedstrijden zijn nog niet
gestreden. Ik heb gezien dat er zwaar voor het
veldvoetbal wordt getraind. Ook hebben we de
survivalrun nog in het verschiet. Dus, meldt je
aan, train en ga deelnemen!
Eenieder een goed zomerverlof toegewenst.

Na de zomervakantie gaan we voor het eerst
in lange tijd weer in een groter verband
oefenen.
Het
bataljon
gaat
de
tirailleurcompagnieën trainen om zo het
opwerken naar een inzetgereed bataljon
halverwege 2012 te kunnen realiseren. Gaat
niet vanzelf, en dan druk ik mij nog voorzichtig
uit. Ik heb wel eens het gevoel dat we in een
roeiboot zitten waar iemand een emmer achter
heeft gebonden. We roeien ons de gekte maar
komen nauwelijks vooruit. De training wordt
gefrustreerd door de lage inzetbaarheid van de
voertuigen, in het bijzonder de CV90. Voorts
zijn we nog steeds structureel ondervuld,
vooral met tirailleurs. Daar komt bij dat er van
alles tegelijk moet worden uitgevoerd waardoor
er weer te weinig tijd is voor nivo 1 en 2.
Allemaal waar, ik kan en wil het niet
ontkennen. Ondanks dit gegeven moeten we
toch voorwaarts. Daarom blijf ik vasthouden
aan de uitvoering van de opdracht om het
bataljon volgend jaar operationeel inzetbaar te
krijgen.
Tot slot na al deze zware kost nog wat
luchtiger onderwerpen. Vanaf april is BPVpel
((beroepspraktijkvorming) van het Loopbaanlint
bij de Ststcie onder bevel gesteld. Zij werken
op de Jan van Schaffelaerkazerne. Ik wil de
kaderleden van harte welkom heten. Eigenlijk

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

Van de bataljonsadjudant,
Open en eerlijk
Oranje Gelderlanders,
Het is al enige tijd geleden dat een officier van
ons bataljon mij vroeg: “Adjudant, wat vindt u
van de kwaliteit van de onderofficieren, en met
name de startende groepscommandanten van
ons bataljon?” Ik heb hem toen geantwoord dat
die kwaliteit uitstekend is. De onderofficier
wordt goed opgeleid en daar komt bij dat een
groot aantal al soldaat en/of korporaal is
geweest
en
ervaring
heeft.
Andere
onderofficieren hebben die ervaring niet, maar
veelal een wachtklik gehad tijdens de
onderofficiersopleiding, waar ze ook de nodige
ervaring op hebben gedaan. Ook heb ik
gezegd dat duidelijkheid van bovenaf
essentieel is.
De leiding moet duidelijk zijn. De BC naar de
CC-n, de CC naar de PC-en en de
groepscommandant naar zijn groepsleden. Dit
geldt overigens zeker niet alleen voor

waren veruit in de meerderheid. Er waren
enkele jonge veteranen en juist om die groep
aan te spreken hadden ze mij uitgenodigd.

Veteranendag

onderofficieren. Ook als korporaal en soldaat
ben je een uitvoerder van de dingen die de
leiders (officieren) bepalen. Ieder moet daarbij
het lef hebben helder te durven zeggen waar
het op staat. Als er een opdracht gegeven
wordt; duidelijk zijn, als er geëvalueerd wordt;
duidelijk zijn, als iets niet naar tevredenheid
wordt uitgevoerd; duidelijk zijn wat er niet goed
is en hoe het verbeterd moet gaan worden.
Durven zeggen. Open en eerlijk. Ook als
soldaat mag je tegen je groepscommandant
zeggen hoe je het vindt lopen. Doe dat dan wel
gepast en eventueel onder vier ogen. Als we
zo open en eerlijk binnen alle rangen
communiceren worden we een betere groep,
een beter peloton, een betere compagnie en
een beter bataljon.

Bij het schrijven zocht ik wat inspirerende
muziek op Spotify, via de zoekterm “veteran”.
Ik kwam uit bij een album “Body of War”,
muziek
die
door
Irak-veteranen
als
ondersteunend was ervaren. Eén van de
nummers was van Bruce Springsteen: ‘Devils
& Dust’.
Ooit ben ik bij een concert geweest, in de
Gelredome, waar ‘The Boss’ alleen snelle en
harde rocknummers liet horen. Ook leuk,
vooral op feestjes. Maar op mij maken met
name zijn rustige ballades indruk, zoals deze
‘Devils & Dust’

Jullie regiment- en bataljonsadjudant,
Aooi J.M.Rouw
“Hakkuh, hakkuh, hakkuh……….Oranje
Gelderland”

Geestelijk Verzorger 45 Painfbat
Devils & Dust
Bij de veteranendag onlangs, werd ik gevraagd
in mijn woonplaats een toespraakje te houden
voor de verzamelde oud-strijders. Het was een
gemengd gezelschap, maar de oude
veteranen (Indonesië, Korea, Nieuw-Guinea)

The Boss
I’ve got God on my side
And I’m just trying to survive
What if what you do to survive
Kills the thing you love
Fear’s a powerful thing baby
It can turn your heart black you can trust
It’ll take your God filled soul
And fill it with devils and dust

Dat klinkt nogal dramatisch, maar ik denk dat
sommigen van ons dit wel herkennen: de
overlevingstechnieken, die je van een
uitzending mee terug naar huis neemt, kunnen
negatief uitvallen voor die mensen, die al die
tijd thuis op jou hebben gewacht: je dierbaren.
En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.
Toch?
Zelf heb ik een behoorlijk romantische
voorstelling van de krijgsmacht. Die bestaat in
mijn beeld uit jonge mensen, die zich volledig
inzetten om dat te verdedigen wat ons allen
dierbaar is.
Ik vind het een voorrecht om daar deel van uit
te maken. Vooral omdat je als militair elkaar zo
nodig hebt. De kameraadschap, die onder
militairen heerst, is aanstekelijk en bijna
verslavend. Een deel van mij zou het liefst zo
weer op uitzending gaan, maar het andere
deel houdt er rekening mee dat ik me beter
niet als vrijwilliger kan aanmelden, wil ik thuis
nog welkom zijn.

Dagen uit het leven van de HSI
Het leven van een HSI gaat niet over rozen.
Het tijdstip is twaalf uur s’nachts en na de
zoveelste storing met het systeem CV90 is de
HSI er redelijk klaar mee. Afkappen en
onderhoud!
De hele dag zijn er al storingen. Daarnaast
moest de HSI ook nog eens al het commentaar
van buiten verduren en pesterijen van brutale
baan cdtn vanuit een warme (ivoren) toren.
Maar goed, bij nacht en ontij werken is de HSI
wel gewend. Om half twee in de nacht is het
onderhoud klaar. Na drie uur gaat de wekker
weer en verplaatst men naar schietbaan 3 voor
de combinatie oefening. De HSI begint
ondanks zijn slaapdeprivatie gemotiveerd aan
de
nieuwe
dag.

Kameraadschap
Mij staat nog heel helder een moment voor de
geest. Het was ergens in 2005 en het kabinet
ging nadenken over een missie in Uruzgan, het
gevaarlijke zuiden van Afghanistan. Het was
een item op het journaal en ondanks het feit
dat ik net terug was uit Irak, kwam het
verlangen in mij naar boven: daar wil ik wel
heen; stuur mij daar maar naar toe! En op het
moment dat ik dat dacht, zei mijn vrouw: ik
hoop niet dat jij daar heen moet.
Toen realiseerde ik me: waar gaat het mij
eigenlijk om? Hoe kostbaar en bijzonder de
kameraadschap onder militairen ook is, het is
er ten dienste van iets anders. Het is er om te
verdedigen wat nóg dierbaarder is: de mensen
die je lief zijn en waar je van houdt.
Om hen draait het. Als zij onze ziel niet vullen,
dan komt er inderdaad ruimte voor devils &
dust.
Ko Sent,
Geestelijk verzorger 45 Painfbat

De collega’s van de S3 komen even kijken.
“Hallo meneer de HSI, die baan cdt van jou
mag helemaal geen baan cdt zijn! Daarvoor
zijn cursussen in het leven geroepen”.
“NEE HE!!?”.
Inmiddels is ook een Deutscher van Range
Control geariveerd: “Sind sie die leitente? Sie

mussen die MG sicher machen wannst sie nag
hinter oder nag rechts und links woltst kukken
ja”.
“NEE HE!!!?”.
De dag voor de HSI begint weer lekker. Maar
een HSI laat zich niet kisten en na wat
gewissel met armbanden en een belletje naar
SICT kan het geheel weer voorwaarts. Op dat
moment arriveert er weer bezoek. De Brig
generaal himself komt even kijken of de HSI
het wel allemaal in de hand heeft. Oh en de
overste ook.

“NEE HE!!!?”
Te moe om de fahrer tegen te spreken druipt
de HSI af. Er komt nog een schietdag en er
moet weer voorwaarts worden gegaan…

Ehhh… munitie of delen van munitie
generaal?
Goed met de bezoekers geplaatst op naar de
leitungswagen. “NEE HE!” dezelfde fahrer als
de vorige SOB is ook nu weer aanwezig. Deze
Duitser zou de vorige keer al fertig worden
gemacht door de HSI maar onkruid vergaat
kennelijk niet. Dit heerschap is nogal van de
regels en dat beloofd dus weer een stroeve
dag te worden.
De dag verstrijkt en het pel draait de combi
oefening. De HSI heeft de zaken ondanks zijn
stalpoten goed onder controle. Zelfs de fahrer
werkt mee. Zou de dag dan verder zonder
problemen gaan verlopen? De HSI kan het
bijna niet geloven.
Afijn, de schietdag eindigt wonderwel zonder
noemenswaardige tegenslagen. Tevreden stap
de vermoeide HSI uit de leitungswagen. De
fahrer stapt ook uit.
“In veerzig jahre bei die Bundeswehr hab ich
nichts solchs gesehen! Das war tactisch toch
nicht richtig meinher de HSI, was du dar
machst is nicht gut”
“Aber, aber…”
“Nein, nein, ich hatte als fahrer und als soldat
fiele leute hier auf die schiesbahn gesehen,
aber was du hier machst… got, got,”

Na de laatste dag is de HSI op. Hij ziet dubbel,
zijn voeten moet hij voortslepen en zijn
realiteitszin vervaagt tot een soort wakkere
droom toestand. Hij spot een klein heuveltje en
gaat even zitten. Heel even maar zitten…. Het
zitten wordt liggen en langzaam valt de HSI in
slaap. Na een veel te korte roes achtig slaapje
wordt de HSI wakker om tot de ontdekking te
komen dat zijn MB al weg is richting de
kazerne.
“NEE HE!!!”.

Even voorstellen
Ik ben Jos Jansen 43 jaar en getrouwd met
Gerda. We hebben een zoon van 16 en een
dochter van 12 jaar, we zijn woonachtig in
Drachten. Met ingang van 14 juni 2011 heb ik
de functie overgenomen van Compagnies
Sergeant Majoor van de stafcompagnie. Mijn
militaire loopbaan begon in 1988 als
dienstplichtig stinger schutter in Duitsland. Na
de KMS in 1990 ben ik begonnen bij het
wapen der Cavalerie. Binnen het OTCo en 42
Tankbataljon heb ik diverse functies doorlopen,
o.a. Tankcommandant, OPC Tankpeloton,
Wmr GI/Golm Sectie 2/3, instructeur Schiet- en
Wapen opleiding Leopard 2 en mijn laatste
functie SMO. Na de mokerslag van 8 april jl.
waarin
onze
minister
van
Defensie
aankondigde 1 miljard euro te gaan
bezuinigen, was er geen plek meer voor het
wapensysteem
Leopard
2. Voor een
manoeuvremens in hart en nieren was dit erg
zuur. De juiste mix van pantserinfanterie en
tanks binnen onze krijgsmacht is niet meer. Ik
ben ontzettend opgelucht en trots dat ik toch
de mogelijkheid heb gekregen om mijn
manoeuvre kennis en ervaring en m.n. het
bereden gedeelte te gebruiken bij 45
Pantserinfanteriebataljon.

Ik wil als CSM van de stafcompagnie een
belangrijke schakel zijn tussen de eenheid en
de commandant vanwege de adviserende rol
richting de commandant. Ik ben van mening
dat de CSM garant moet staan voor een niet

aflatende aandacht voor het personeel binnen
zijn eenheid. Ik heb er zin in om weer aan de
slag te gaan en voorruit te blijven kijken.
CSM Stafcompagnie
Jos Jansen

Een mooie lente avond in mei…
Het was de avond van maandag 2 mei, een
mooie lente avond.
Op de parkeerplaats stonden twee duitse
bolides netjes ruim naast elkaar.
Omdat ik graag schuin over drempels wil stond
ik weer eens te meten en te bekijken of mijn
auto niet nog een centimetertje lager kon. Het
is tenslotte geen SUV. Daar kwam de overste
aan, gewapend met emmer en schoonmaak
spullen. Even de vliegen van de voorkant van
de Z3 afhalen.
Na een kwartier kijken, meten, verplaatsen en
nog eens kijken parkeerde ik mark 5 weer
naast de Z3.
Autoliefhebbers maken graag een praatje en
zo bekeken we even beide interieurs.
En toen kwam het, het voorstel : Zullen we
even een rondje rijden ? JAAA. Dat was niet
tegen dovemansoren gezegd.
De overste ging even zijn rijbewijs halen, en ik
was nog steeds in de veronderstelling dat ik op
de bijrijderstoel plaat zou nemen.
Maar toen de overste terug kwam met zijn
rijbewijs liep hij naar die deur toe, en
aangezien het een tweezitter is, kon ik niet
anders dan de andere deur nemen en waren
de 321pk's op de achteras voor mij ter
beschikking.
Uiteraard liet ik de olie goed warm worden, en
in het middenconsole zit daar een meter voor,
maar toen die zo'n 90 - 100 graden was ging
de Z3 M los. In eerste instantie, laag in de
toeren, leek het een brullende leeuw maar toen
de wijzer verder naar rechts ging was het wel
degelijk een kraaiende haan die hier dingen
aan het doen was. Dit is serieus vermogen en
dit was genieten. De 245 banden zaten aan de
A28 vastgeplakt, en ik neem aan dat dit blad
niet naar de wijkwachtmeester gestuurd wordt,
want dit zal hij vast niet af doen met een grap
zoals hij soms wel doet. Daarna nog een
lekker stukje op de binnenwegen, de 6 pitter
uitlaten, en die kans krijgt niet iedereen.
En zoals de overste zei : op de bijrijderstoel is
het hetzelfde als droogneuken. Dus.
Toen was het de buurt aan de gran turismo
injection type 5. Hierin had de overste nog
nooit gereden. Na type 1 waar de BA u alles
over kan vertellen, en de bekende type 2,
kwamen de 3 en 4, tegenvallers. Om Wulff niet

te beledigen geldt dit natuurlijk niet voor de
VR6.
Maar met de GTI type 5 is de GTI terug, return
of the legend. En de overste maakte kennis
met de turbo. Ook deze auto werd uitvoerig
getest, bochtenwerk en acceleratie. Dit was
net zoals het meo-rapport van de C-cie prima
in orde.
Deze avond werd er lekker rondgereden in de
energie-klasse E.
Foxtrot C-cie

Reunie OVW – Veluwebataljon 1 – 8 RI
Afb: Het monument
Op 20 april was er een reunie van het
bovengenoemde bataljon (OVW = Oorlog
VrijWilliger, RI = Regiment Infanterie). Dit is
het zogenaamde Hanenbataljon. Zo genoemd
omdat de meeste mannen uit de omgeving van
Barneveld kwamen, waar de kippen en hanen
van Nederland toen grootschalig gefokt
werden.
Jullie
Regimentscommandant
en
ondergetekende waren aanwezig om onze
voorgangers te ontmoeten en bij te praten.

De aanwezige trompettist blies de “Last Post”
Er werd een minuut stilte in acht werd
genomen en aansluitend werd het “Wilhelmus”
gezongen.

Afb: de taptoe
Ook werden de veteranen toegesproken door
luitenant-generaal bd T.Meiners en werd door
mevr. Steenstra het gedicht “Missing man”
voorgedragen.
Afb: Voorzitter dhr.F.R.Dijkstra
De in de partyzaal verzamelde leden werden
door
de
voorzitter
dhr.F.R.Dijkstra
toegesproken
Hij haalde aan dat in Pandang, Sumatra,
Indonesië – waar deze mannen vochten - het
monument waar hun gesneuvelden op vermeld
staan vernieuwd is. Bijzonder aan dit
monument is, dat hier zowel de Indonesiërs als
de Nederlanders op vermeld staan. De tekst
erop is dan ook: “Namen van gesneuvelde
e
e
bondgenoten in Sumatra tijdens de 1 en 2
politionele acties”. Hier staan dan ook namen
van 50 Nederlanders op, waaronder 11
mannen van 1 -8 RI.
Afb: Luitenant-generaal bd Meiners

Afb: mevr Steenstra

werkervaring kunt vastleggen. Het verschil is
dat jouw werkervaring in een portfolio veel
verder wordt uitgewerkt. Bij een CV gaat het
veelal om een opsomming van opleidingen en
doorlopen functies met of zonder korte
omschrijving. Bij het E-portfolio echter gaat het
daarnaast vooral om het vastleggen van jouw
opgedane ervaring(em) door te beschrijven
wat je in een functie allemaal hebt gedaan, hoe
je dat hebt gedaan en wat je hebt bereikt in
zowel je werk als daarbuiten. Je presenteert in
een E-portfolio dus op een gestructureerde
manier jouw persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. Voor jezelf en anderen maak je
hierdoor inzichtelijk wie je bent, waar je voor
staat en welke competenties je hebt
verworven.

Behalve verhalen van toen, die bij een biertje
aan elkaar werden verteld werd er nog een
prima “blauwe hap”weggewerkt.

Afb: de reünisten
Jullie bataljons – en regimentsadjudant aooi
J.M.Rouw

Van de Sectie loopbaanbegeleiding
Het E-portfolio
Wat heb jij in je mars?
In de vorige uitgave van de Oranje
Gelderlander hebben we het gehad over het
nut
en
belang
van
het
Persoonlijk
OntwikkelPlan. Het doet ons dan ook
genoegen dat steeds meer collega’s van het
e
45 de weg naar ons weten te vinden en wij
hen mogen coachen in hun persoonlijke
ontwikkeling die hen uiteindelijk daar brengt
waar zij in het beste in hun kracht zijn (binnen
dan wel buiten Defensie.)
In deze uitgave van de Oranje Gelderlander wil
ik nog eens een lans breken voor het Eporfolio.
Wat is het?
Het E-portfolio is een digitale verzamelmap
waarin je net als bij een CV je gegevens en

Wat is het doel?
E-portfolio is ontwikkeld in het kader van het
Flexibel Personeel Systeem (FPS) en speelt in
op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de
kwaliteitseisen die Defensie stelt aan het
personeel. Het E-portfolio helpt medewerkers
om vorm te geven aan hun loopbaan en om
civiele
EVC-procedures
succesvol
te
doorlopen. Bij een optimaal gebruik wordt het
E-portfolio constant aangevuld met eigen
observaties, bewijsmateriaal zoals een door de
leidinggevende ondertekende beschrijving van
het
functioneren
en
de
verworven
competenties, resultaten van opdrachten en
testen en met het beschrijven van leer- en
werkervaringen. Met behulp van E-portfolio
kan jij jezelf presenteren, het ondersteunt je
leerproces en je kunt er bewijsmateriaal mee
verzamelen over de door jouw geleverde
prestaties.
Bepaal je eigen koers
Voor de defensiemedewerkers met ambities
biedt het E-portfolio de mogelijkheid om alle
relevante gegevens vast te leggen en na

verloop van tijd uit de gegevens een
showdossier samen te stellen om voor een
specifiek doel te gebruiken. Je kunt hierbij
denken aan een showdossier voor een
loopbaangesprek of een showdossier voor een
(interne) sollicitatie. Daarin staat: Dit ben ik, dit
kan ik, dit wil ik en hierin wil ik mijzelf nog
verder ontwikkelen. Daarnaast staan in een
showdossier:

deze training aan alle medewerkers van het
e
45
aanbieden. Hierover volgt na het
zomerreces meer!

•

Op woensdag 30 maart heeft de Ststcie
deelgenomen aan de door de Kpl Verkaart
i.s.m. de LO/s georganiseerde Duathlon.
De foto's zeggen genoeg;

•
•
•

Persoonlijke
gegevens,
leeren
werkervaringen die je geïnventariseerd
hebt.
Ervaringen in termen van competenties die
je beschreven hebt.
Eigen competenties die je geformuleerd
(en bewezen) hebt
Doelen die je jezelf gesteld hebt.

Het E-portfolio is, mits goed ingevuld en
bijgehouden, een zeer waardevol instrument
om deze gegevens vast te leggen en om aan
te tonen dat jij voor een bepaalde functie over
de juiste competenties beschikt. Het spreekt
voor zich dat je in jouw E-portfolio ook
bewijsmateriaal toevoegt, waarmee je dit kunt
aantonen. Een commandant of civiele
werkgever kan dan op basis van jouw
showdossier bepalen of jij de meest geschikte
kandidaat bent.
Kortom, met het E-porfolio kun je concreet
invulling geven aan de ontwikkeling van je
talenten en laten zien wat je in je mars hebt!
Showdossier
De eigenaar van de gegevens, dus jij als
medewerker, bepaalt wie jij toegang geeft in
jouw E-portfolio. Een showdossier biedt
daartoe de mogelijkheid om een selectie van
de in het E-portfolio aanwezige informatie te
maken die past bij het doel van de inzage (bv
voor een loopbaan- of sollicitatiegesprek).
P&O Selfservice
Jouw E-portfolio is te vinden op de startpagina
van P&O Selfservice onder de kop
‘Persoonlijke gegevens’ en is alleen voor jouw
toegankelijk.
Basistraining Portfoliovaardigheden
Het kan best lastig zijn om jezelf via een Eportfolio
te
(leren)
presenteren.
Ter
ondersteuning heeft Defensie daarom een
Basistraining
Portfoliovaardigheden
ontwikkeld. Centraal in deze training staat het
beantwoorden van vragen zoals: Wie ben ik,
wat wil ik en waar sta ik voor? Om het Eportfolio onder de aandacht te brengen zal de
e
Sectie Loopbaanbegeleiding in de 2 helft van
het jaar een aangepaste (maatwerk) versie van

Namens de Sectie Loopbaanbegeleiding alvast
een prettig zomerverlof!

Duathlon GSK

Wij hadden er als peloton in de eerste instantie
niet veel vertrouwen in. Dit kwam omdat wij
een korte voorbereiding tijd hadden van
slechts twee weken. Maar hoe dichter wij bij de
dag van de competitie kwamen hoe meer
vertrouwen we kregen in eigen kunnen.

Deelnemers en collega's van de ondersteuning
bedankt voor jullie inspanningen, de 11 punten
voor de GSK bokaal zijn binnen!!
Hierdoor hebben we een aardig gat geslagen
t.o.v. de overige ehdn.
C-Ststcie,
Kap Berendsen

Op vrijdag 17 juni 2011 was het dan zo ver. Wij
kwamen aan op het ISK in Harskamp waar de
competitie werd gehouden. We moesten
opstellen voor ochtend appel en meteen erna
werd er een inspectie gehouden.
Bij de inspectie werd er op gelet dat alle
tenues strak en compleet waren.
Na de tenue inspectie werd er gelood in welke
volgorde we de onderdelen moesten afleggen.
Wij moesten de onderdelen in de volgende
volgorde uitvoeren: precisie schieten, theorie,
een run op baan Alfa en als laatste de
gevechtsbaan.
Aansluitend
was
de
prijsuitreiking op baan A.

De Bartelsbeker
e

Wij kregen te horen dat wij, als 2 peloton van
e
de Bravo compagnie van het 45 Oranje
Gelderland, mee mochten strijden voor de
Bartelsbeker. Dat vonden wij als peloton wel
een eer omdat je dan een competitie aan gaat
met andere infanterie eenheden van andere
bataljons. En ook omdat het weer de eerste
keer is na 18 jaar dat deze wedstrijd wordt
georganiseerd.

Het precisie schieten was op Noorderheide.
Daar werden de oefeningen verschoten met de
volgende wapen systemen: colt, minimi en de
glock.
Daarna
moesten
we
terug
(speed)marsen voor het onderdeel theorie
daar werden de volgende onderwerpen
afgetoetst: verbindingen, ZHKH, voertuig
herkenning, PZF/dynarange en de PC/OPC
kregen een tactisch vraagstuk. De pc mocht de
groepen aanwijzen, die de verschillende
onderdelen gingen uitvoeren.

Na de theorie en een verplaatsing te voet
hadden wij een run op baan Alfa waar wij eerst
een speedmars moesten uitvoeren en
aansluitend
meteen
een
pel
actie
terreinwinnend voorwaarts moesten doen.
Na de actie gingen we meteen door naar ons
laatste onderdeel de gevechtsbaan. Daar
aangekomen en na een korte voorbereiding en
veiligheidspraatje gingen wij de gevechtsbaan
over.
Na op de gevechtsbaan behoorlijk aan het gas
te zijn gegaan verplaatsten we wederom terug
naar baan Alfa waar de prijsuitreiking werd
gehouden.

Ik heb de wedstrijd zeer positief ervaren omdat
ik het ook een goede meting vond voor het
niveau van het peloton. Heb ook zeker een
snelle stijgende lijn gezien in het peloton. In de
voorbereiding kwam ook goed naar voren waar
wij meer aandacht aan moeten besteden met
het peloton, bijvoorbeeld met theorie dingen en
dat vaak schieten wel belangrijk is voor je
schiet conditie.
En het was zeker een mooie ervaring om mee
te maken.

Bezoek Franse Generaal
Een voertuigbemanning van Charlie AT en een
voertuigbemanning van het verkpel kregen de
opdracht om de Franse generaal die op
bezoek kwam in Nederland rond te rijden en
uitleg te geven over de fennek en de
wapensystemen gill BAA kop enz. Het begon
in Schaarsbergen met een static show. Waar
45 PIB een hoek had met twee fenneks en een
CV90. En lmb had ook een hoekje met peppy
afgecamoufleerde mb's en een 81mm met
uiteraard wel de rode pet op. Lmb stond er
eigenlijk wel een beetje sneu bij met zo weinig
vuurkracht. Toen we er wat van zeiden werd er
geroepen dat zij die 81 wel op de schouder
konden nemen en er ook horizontaal gewoon
mee konden vuren. Toen kwam de stoet hoge
piefen aangereden met maar drie audi's in
plaat van vijf ivm de bezuinigingen. De franse
generaal stapte uit met nog twee andere
officieren, met van die mooie leren jassen aan.
Ze kregen eerst het praatje van de lmb' ers.
Vervolgens liepen ze verder naar de CV90
waar ze ook uitleg kregen. Een paar lmb' ers
kwamen ook even kijken want dat vonden ze
toch wel mooi. Jammer dat hij niet onder de
Chinook kan. Toen kwamen ze aan bij de
Fenneks van ons. Sgt Hoekstra meldde ons
correct aan en een Kpl1 van het verkpel deed
een praatje over hun Fennek met de BAA kop.
De Fransen waren meer geïnteresseerd in de
wapensystemen. Toen kwamen ze bij ons, we
hadden een tafeltje klaar gezet met een pzf
erop en een colt, en op de grond een Gill. We
deden ons praatje, maar toen we de generaal
hebben gevraagd om even door het
warmtebeeld van de gill te gaan kijken vond hij
dat niet nodig, (het regende en de grond was
nat). Toen kwam de lunch, we kregen gewoon
lunchpakketjes!!! Waarschijnlijk de eerste en
de laatste van het jaar. Toen reden de twee
generaals met ons mee in de Fenneks naar
een restaurant. Onderweg stopten we nog
twee keer. Bij een groot weiland waar de
generaal Kruif uitlegde aan de Fransen hoe de
geallieerden in 1945 Arnhem hebben
geprobeerd in te nemen. We zijn ook nog bij
een militaire begraafplaats geweest waar
behoorlijk wat Engelse, Amerikaanse en
Poolse soldaten begraven waren. Toen reden
we door naar het restaurant, om de Fransen af
te zetten. En wij reden terug naar Ermelo.

Groene groet,
Kpl Swart

Goed gepresteerd tijdens de Nederlands
kampioenschap militaire vijf kamp

zich voor 110% had ingezet. Met een mooi
resultaat als gevolg.

380 deelnemers namen deel aan de militaire
vijfkamp op 29 en 30 juni te Oirschot.
Een gigantische opkomst in vergelijking met de
vorige jaren.
De militaire vijfkamp bestaat uit de volgende
vijf onderdelen:
Schieten:
Er wordt geschoten met Diemaco / Colt (met
mechanisch noodvizier en zonder de
handgreep met voorsteun) of Glock
Tijdens de schietproef worden er drie proeven
geschoten van 10 patronen.
Werpen:
Vier granaten precisie werpen op 15, 20, 25,
en 30 meter en drie maal een verteworp.
Hindernisbaan:
Zo
snel
mogelijk
de
internationale
hindernisbaan
nemen
in
GVT
op
sportschoenen.
Zwemhindernisbaan:
50 meter zwemmen met verschillende
hindernissen
Veldcross:
8km hardlopen over de weg, gras, bospaden
en tankbanen.

Dag 2:

Tijdens deze “beproevingen” worden
Militaire Basis Vaardigheden getest.

Om 6 uur begon de
zwemproef.
De
meeste deelnemers
hadden
de
zwembaan
nog
maar slechts één
keer of zelfs nog
nooit gezien. Met
deze gedachten in
het achterhoofd is er
goed
gepresteerd
tijdens deze proef.
Als laatste proef
stond de veldcross
op het programma.
Dit was een zware beproeving doordat de
benen nog niet hersteld waren van de
hindernisbaan en de zwemhindernisbaan.
Toch zijn er een hoop persoonlijke records
e
gelopen. Dat resulteerde in een 4 plaats voor
onderdeel teams voor de CLAS bokaal.

de

Dag1:
Om 8 uur diende iedereen
zich te melden in Oirschot.
Dit was nog een hele
opgave voor het bataljon
door
de
weeromstandigheden van
de nacht er voor. Na
iedereen
te
hebben
ingeschreven
begonnen
de eerste proeven werpen
en het schieten. Direct na
de proeven was van de
gezichten af te lezen of de proef behaald was
of niet behaald. Gelukkig werden deze
deelnemers
goed
opgevangen door hun
naaste collega’s en
konden zij zich richten
op volgende proef.
Deze proef was de
internationale
hindernisbaan.
Het
was mooi te zien dat
voor de start iedereen
zeer gespannen en
gefocust was en bij
het aankomen op de
eindstreep
iedereen

Tot slot de prijs uitreiking. Hier werden de
plaats 1,2, en 3 uit elke categorie naar voren
geroepen. Ook werd het velbegeerde
“Vijfkampkruis” uitgereikt door de oud judoka
Mark Huizinga.

Individuele resultaten
Cat
S
S
S

Rang
kpl1
kpl1
kpl1

S
S
S
S
S
S

Sld1
kap
sgt
kpl
kpl
sld1

DlnNaam
VERKAART
BROEKE
LABROUCHE
VAN DER
VLUGT
VAN OS
VAN EIJK
CURVERS
KROMHOUT
MENSINK

Voorl
R.P.
D.
L.

PersNummer
880607002
831221125
880704002

OdlNaam
45 PAINFBAT
45 PAINFBAT
45 PAINFBAT

Wnr
107
98
101

Kmd
KL
KL
KL

TotPtn
5073,8
3976,6
3805,8

Plaats
3
32
45

K.J.J.
C.M.
M.
R.F.A.
C.F.
R.J.

851114086
810213056
830703021
860730003
900817001
891213126

45 PAINFBAT
45 PAINFBAT
45 PAINFBAT
45 PAINFBAT
45 PAINFBAT
45 PAINFBAT

106
105
104
31
100
102

KL
KL
KL
KL
KL
KL

3765
3659,2
3567,6
3477,2
3287,2
2855,6

50
58
67
77
95
115

.

(Collega in zwarte shirt is van 400 ☺)
Volgend jaar ben ik er niet meer bij maar hoop
dat er weer veel deelnemers van het bataljon
met plezier zullen deelnemen.
Kpl1 Verkaart,
Ststcie 45 Painfbat

Reünie Nieuw - Guinea ’t Harde
e

Op 14 en 15 april was er voor de 8 maal in ’t
Harde de reunie van de Vereniging Nederlands
Nieuw -Guinea Militairen 1945 – 1962.
Op 14 april waren er 400 man en 15 april 300
man.
Veel van deze reünisten waren – en zijn –
Oranje Gelderlanders.
Op de eerste dag heb ik ons bataljon daar als
Regimentsadjudant vertegenwoordigd.
Afb: v.l.n.r. dhr J.Peperkamp, dhr C.van Vliet,
ondergetekende

Het geheel was perfect georganiseerd door de
reüniecommissie o.l.v. de voorzitter van de
reüniecommissie dhr. C. van Vliet. Hij was met
een team al dagen ervoor bezig geweest om
e.e.a. in te richten om van deze dagen – weer
– een succes te maken.

Op 15 april is de Inspecteur – Generaal de
Krijgsmacht en der Veteranen de Luitenant –
Generaal A.C.Oostendorp ook aanwezig
geweest om een toespraak voor de veteranen
te houden.
Jullie bataljons- en regimentsadjudant, aooi
J.M.Rouw

Het belang van verbindingen.

Afb: De poort en tevens entree.
De entree in het KEK-gebouw op de LuitenantKolonel Tonnetkazerne was gemarkeerd met
een grote poort, waarachter de reünisten
werden ingeschreven en voorzien van
informatie en consumptiebonnen.
In de naastgelegen gang was een uitgebreide
fototentoonstelling ingericht. De zaal was strak
ingericht met boven de tafels borden met
opschrift, zodat de oude maten elkaar rap
vonden en konden bijpraten.
Het samenzijn werd om 09.00 uur geopend
door de voorzitter dhr. J. Peperkamp die het
bestuur voorstelde, waarna een minuut stilte
gehouden
werd
voor
de
gevallenen.
Aansluitend kreeg de voorzitter van het
Veteranen Platvorm generaal majoor bd L.
Noordzij het woord. Hij haalde o.a. het belang
aan van een reünie aan.

Tijdens Defensive Peacock is de B “leeuwen”
cie in aanraking gekomen met een fenomeen
dat veel koude oorlog gangers nog vers in het
geheugen hebben: de radiostilte. Nu doet het
mij als F natuurlijk pijn als er niet in de ether
geknetterd wordt dat de vonken er vanaf
vliegen, maar het heeft ook een bijkomend
voordeel gehad. De lijnverbinding is weer in
ere hersteld. Enkele ervaringen:
• Vanuit mijn slaapzak hoor ik tevreden het
rinkelende geluid wanneer de CP wordt
gebeld voor de zoveelste verbindingscheck.
Maar dan gaat het toch verkeerd en wordt
ik gewekt. Ik moet op pad. Zomaar een
greep uit redenen waarom ik word gewekt:
 Enkel bemande WLP, onbereikbaar. De
lijn is wel vijf keer nagelopen volgens de
storingsmelder. Toch maar polshoogte
nemen bij duisternis, samen met soldaat
verbindingen. Aangekomen bij WLP,
toestel niet aangesloten op de lijn. Hij
vond het al zo rustig.
 Een CV90 die zijn zaagoefeningen
uitvoert bovenop de lijn.
 Storing, alle toestellen uit de verbinding,
wazige foutmelding: ijverige collega
heeft de door hem zelf gestripte
draaduiteinden in elkaar gedraaid met
kortsluiting als resultaat.
 Lijn naar voorste opstelling gelegd.
Werkt niet! Draad vastgeknoopt aan de
volgende rol, zonder te lassen.
Ondanks de bovenstaande ervaringen zijn we
erachter gekomen dat de multitel werkt.
Eenvoudig, handzaam, duurzaam en aan
vrijwel iedereen besteed. Daarnaast brengt het
ook de humor terug in het bos. Neem de
paniek in de ogen van een soldaat uit de
Iphonegeneratie als hij het toestel in handen
krijgt gedrukt of een Pc die erachter komt dat
het handig is rendevous af te spreken met zijn
gpcn, omdat hij ze niet meer kan oproepen
over de radio.

Afb: Bijpraten met de maten
Verder was het veel met de oude maten
bijpraten en genieten van een heerlijke
rijstmaaltijd.

Dit geld ook voor cie niveau. ‘Geef mij mijn
wapen’, zegt de CC wijzend op de
handtelemicrofoon die voor hem
ligt,
‘hierachter zit meer geweld dan die enkele

patronen in mijn puddingbuks’ Het is midden in
het gevecht en we staan samen in de put (ook
de F moet zich ingraven) en aanschouwen de
tegenstoot. De lijn verbindingen staan
roodgloeiend. Het Multitel2-systeem heeft zijn
wederopstanding
beleefd
bij
de
Bravocompagnie.
Kilometers WD1TT zijn, al dan niet ingegraven,
gelegd door bos en tankbaan en worden
e
intensief gebruikt. Van de hoofd naar de 2
opst, van de Cp naar de afwachtopst, van de
Wlp naar de Cp etc. Als voor iedere belminuut
tien cent zou zijn
ingezameld en dat
verdeeld
zou
worden over goede
doelen dan hadden
we nooit meer last
van
opdringerige
collectanten
thuis
tijdens het diner.
Ik kan niet wachten
op het vervolg. Nog
een
paar
oefeningen en er
zijn geen redenen
meer om mij te
wekken!
Foxtrot B-cie
De column van de F is een kwartaallijks
terugkerend fenomeen. Evt commentaar kan
via de redactie worden ingezonden.

Opening van nieuwe schietbaan ASK
Op dinsdag 31 mei 2011, is door middel van
een perfecte demonstratie door pel 3.4 Bgp
onder leiding van de Sgt Aerts van onze Ccie
voor genodigden een nieuwe schietbaan (20)
niveau II geopend op het ASK (Artillerie Schiet
Kamp).
Hier kan men specifiek trainen met het
schieten met Diemaco/Colt en Minimi,
eventueel in combinatie met naast liggende
banen.

Na een korte inleiding door Majoor Zwiggelaar,
wnd C-ASK, kreeg de Aooi Willems van het
SICT het woord. Op de schietbaan werd een
uitleg gegeven aan de hand van diverse
demonstraties wat de mogelijkheden zijn op
deze schietbaan en de randvoorwaarden die
hieraan verbonden zijn.
Deze baan biedt de schutters een ruimere
opleidingsmogelijkheid in eigen land. Voorheen
werd veel gebruik gemaakt van de faciliteiten
in Duitsland.
Vanaf
heden
kunnen
de
eenheden
Gevechtsbaan 20 aanvragen via Schieten.net
(SMO). Voor specifieke vragen over het
gebruik van deze baan kan men terecht bij
Bureau Schiet Veiligheid ASK (Kapitein Kemp)
en bij de Aooi Monster (Sie 3). In tegenstelling
tot eerdere toezeggingen moet de eenheid zelf
RBS’n aanvragen bij het SICT. Met één pallet
(18 stuks) kan men goed uit weg met de te
schieten oefeningen.
Dank aan de Ccie voor het leveren van een
infanteriegroep. Zij hebben voor het oog van
ste
genodigden van andere eenheden het 45
Painfbat RIOG perfect vertegenwoordigd.
Aooi Monster
Stoo Opn Sie 3

SOMS 2011-2: FIRE FOR EFFECT !!!
Ondanks dat tijdens de SOB/SOMS 2011-2 het
zwaartepunt van ons bataljon bij de SOB in
Bergen lag, namen in de periode van maandag
16 mei tot en met vrijdag 20 mei een kleine
vijfentwintig leden deel aan de SOMS in het
nabij gelegen oefengebied Munster-Süd.
Tijdens deze oefening voerden de waarnemers
van de A-, B- en Ccie, de 81mm mortiergroep
van de Acie (versterkt met de commandoploeg
van de mortiergroep van de Ccie) en het
VSCC een oefen- en schiet- (81mm en
155mm)
programma
uit.
Het
veiligheidspersoneel voor het mortierschieten
was afkomstig van 44 Painfbat RI JWF

(commandant
veiligheid)
en
van
de
mortiergroep van de Ccie (stuksveiligheden).
De oefening werd voorafgegaan door een
tweedaagse BMS-training op de GSK. Tijdens
deze training oefenden de waarnemers en
mortieristen in het deployen van een BMSoperatieconfiguratie met behulp van de BMSapplicatie ZEUS. Dat leverde voor diverse
gebruikers nuttige lessons learned op (zie
‘HELP! Ik heb WEL spraakverbinding, maar
GEEN dataverbinding’). Verder installeerden
de S6 en een adjudant van het C2SC bij alle
voertuigen die aan de SOMS zouden
deelnemen een nieuwe BMS software patch,
die is ontwikkeld om vuursteungerelateerd
dataverkeer sneller te laten verlopen. Tijdens
de SOMS is deze patch succesvol onder
operationele omstandigheden getest en een
grote verbetering gebleken. Tot slot trainden
de waarnemers en vuurregelaar(s) diverse
Advanced Fire Support Information System
(AFSIS)-procedures ter voorbereiding op het
schieten. De BMS-training eindigde met het
deployen van de operatieconfiguratie waarmee
tijdens de SOMS zou worden opgetreden.
De voorbereidingsweek werd afgesloten met
het treinbeladen van de Fenneks en YPR in ’t
Harde. Al op zondag 15 mei reisden de
chauffeurs naar Bergen om de trein te
ontladen,
terwijl
de
hoofdmacht
op
maandagochtend uit Ermelo vertrok. Rond de
klok van drieën kwam de groene bus met de
hoofdmacht aan op Kamp Hörsten, waarna
iedereen met zijn organieke Fennek of YPR
naar
Kamp
Trauen
verplaatste.
Het
programma voor de rest van de maandag
bestond onder meer uit: het laden van de
radio’s met de verbindingsplannen voor
Duitsland, het realiseren van voice en
dataverbinding met het vuurleidingscentrum
van 14 Afdva, het betrekken van de legering
en voorbereidende besprekingen voor de
volgende dag.
Dinsdag 17 mei stond voor de mortieristen in
het teken van mortierschieten voor Qualified
Forward Observers (QFO’s) van het KCT,
terwijl de waarnemers zelfstandig een
oefenprogramma uitvoerden. Anders dan
initieel gepland vond het avondschieten van de
waarnemers met 14 Afdva niet op
woensdagavond, maar op dinsdagavond
plaats. De bedoeling was coördinated
1
illumination vuren te schieten, maar omdat
1

Bij deze procedure geeft de waarnemer aan dat hij
een combinatie wenst van lichtgranaten
(illumination) om het gevechtsveld te verlichten en
brisant (HE) om een doel aan te grijpen.

deze procedure na jaren nog steeds niet goed
in AFSIS is geprogrammeerd kwam het
avondprogramma voor de waarnemers helaas
niet uit de verf. Op woensdag 18 mei schoten
de mortieristen overdag wederom voor het
KCT
en
de
waarnemers
met
Pantserhouwitsers van 14 Afdva. Tijdens het
avondprogramma vuurde de mortiergroep
onder
toeziend
oog
van
de
bataljonscommandant voor de waarnemers
van het eigen bataljon. Gelukkig verliep de
coördinated illumination procedure met de
mortieren wél succesvol, maar door het late
invallen van de duisternis konden slechts twee
van de drie waarnemersgroepen dit vuur
beoefenen.
Donderdag 19 mei was de meest succesvolle
schietdag van de gehele week. De steile
leercurve die de mortiergroep sinds de dinsdag
had laten zien resulteerde erin dat de
mortieren en het veiligheidspersoneel al op
een vroeg tijdstip ‘tot vuren gereed’ en ‘veilig’
waren. Verder waren de waarnemers erg
tevreden over de ligging van de schoten. De
handelingen van de stuksbedienaars verliepen
in een aardig tempo, zodat de mortiergroep al
rond de middag was ‘leeggeschoten’. Ook de
waarnemers lieten zich niet onbetuigd, want
door het snelle verloop van de procedures en
de handelingen aan zowel het begin als aan
het einde van de kogelbaan hebben ze een
aanzienlijk aantal mortier- en artillerievuren
kunnen schieten.
Het middag- en avondprogramma na afloop
van het schieten bestond uit onderhoud,
voorbereidingen voor de terugverplaatsing en
het opleveren van het legeringsgebouw, en
een bezoek aan Baan 41. ’s Avonds werd het
oefenprogramma onder het genot van een
lichtgekoelde
versnapering
in
het
legeringsgebouw afgesloten.
Vrijdag 20 mei stond in het teken van de
terugreis naar Nederland via Kamp Hörsten.
De rupsverplaatsing van Kamp Trauen naar
Kamp Hörsten verliep voor inval YPRchauffeur korporaal1 Kuller en ondergetekende
minder succesvol. Ter hoogte van stelling 3233 op de Panzerringstrasse van Munster-Süd
ging de YPR op een recht stuk weg in volle
vaart opeens ‘rechts-uit-de-flank’. Het voertuig
kwam na het doorschrijden van enkele meters
berm en een brede bomenrij uiteindelijk in een
aangrenzend weiland tot stilstand. Onderzoek
in het ziekenhuis van Soltau wees uit dat de
lichamelijke schade meeviel: een hoofdwond
en een (lichte) hersenschudding voor
korporaal1 Kuller en een pijnlijke nek en rug
voor ons allebei.

was het HPG. De planning was dat we om
12:00u zouden vertrekken, maar zoals we al
gewend zijn was de bus te laat, 1,5 uur. Toen
de bus er eenmaal was, was het voor ons
direct de tassen in de bussen gooien,
instappen en de oogjes sluiten voor de
komende uurtjes. 5,5 uur later eindelijk
aangekomen. Spullen uitgeladen en kamers
ingericht. De maandag was over het algemeen
geen bijzondere dag.

Nadat de chauffeurs, die vrijdagsmiddags in
Bergen nog de trein moesten beladen, ook
veilig op de GSK waren teruggekeerd was de
SOMS 2011-2 ten einde.
Kap M. Huizing
Hoofd Vuursteuncoördinatiecentrum
HELP! Ik heb WEL spraakverbinding, maar
GEEN dataverbinding! Wat nu?
1. Vraag NIET direct om steun van de
sergeant-verbindingen of Sectie S6, maar
probeer het probleem eerst ZELF op te
lossen;
2. Herstart de radio en de ETC/ROCKY.
Nog steeds geen dataverbinding? Controleer
of:
1. De radio in de MUX-mode staat (alleen
van toepassing voor F@stnet-radio’s);
2. De radio niet op RX staat; power bij
voorkeur op stand 3/maximaal zetten;
3. Het subscribe-nummer correct is
ingevoerd;
4. De ZULU-tijd correct is ingevoerd (ZULU =
BRAVO-2 en ALPHA-1);
5. Het IP-adres correct is ingevoerd;
6. De juiste BMS-operatieconfiguratie is
gedeployed.
Nog steeds geen dataverbinding?
1. Vraag nu om steun van een
kerninstructeur BMS, de sergeantverbindingen of de Sie S6.

45 Painfbat C-cie Mrat
SOB/SOMS 9 Mei t/m 13 Mei
Het begon allemaal op een maandag, een
zonnige warme zomerse dag. De week statten
we zoals gewoonlijk met PT en aansluitend

Dinsdag begon de dag al vroeg. 05:30u
reveille, 06:00u eetzaal en 07:00u vertrek naar
de schietbaan. De dinsdag en woensdag
stonden in het teken van .50 schieten.
Dinsdagochtend hebben we eerst een aantal
nieuwe .50 schutters gecertificeerd en
aansluitend hebben we een begin gemaakt
met het schietprogramma. Het was een lange
dag aangezien we ook avond schieten
hadden, maar het was ook een geslaagde dag.
Voor de woensdag stonden dezelfde tijden als
voor de dinsdagochtend en we hadden
dezelfde serie indelingen als voor de dag
ervoor, dus we konden al vrij snel beginnen
met vuren zodra er “vuren vrij” was gegeven.
Deze dag stond in het teken van bewegend
schieten met de .50. 200 meter voorwaarts met
de Fennek, schieten, en dan weer
achterwaarts, en schieten. 16:00u terug
verplaatsen naar de Kamp Horsten, onderhoud
plegen en weer rust.
De donderdag was onze grote dag. Dat was
namelijk de dag van de grote actie waar we
weer met de Gill gingen schieten. De dag
begon net zoals de afgelopen dagen al vroeg.
06:00u eten en 07:00u vertrek. Eenmaal op de
baan aangekomen was het wachten op de
munitie. Onze voertuigen stonden alvast in
positie. Met 3 voertuigen gingen we
voorwaarts. Onderweg naar het “doel” kregen
we meerdere malen contact, maximaal vuur
voor de .50’s.
Eenmaal aangekomen op positie was het snel
uitstijgen voor de schutter en commandant om
vervolgens snel een opstelling in te nemen. De
commandant scant de omgeving en geeft de
schutter een vuurbevel. Zodra de schutter het
doel in beeld heeft, stelt hij de Gill scherp en
richt hij op het doel. Zodra alles gereed is, is
het moment daar om af te drukken. De raket
vloog uit de pijp en laat een kleine rookpluim
achter op de plaats van lancering. Het was een
nieuwe type raket, een hele verbetering
vergeleken met het oude type i.v.m. de
rookontwikkeling. Treffer! Het eerste raket was
precies op doel! Snel weer instijgen en terug
verplaatsen naar het beginpunt, vechtend.

Vervolgens worden de boordwapens van de 3
Fenneks veilig gesteld, en stijgen de
commandanten en schutters uit. Even nog een
“heads up”, en daarna volgt een voetpatrouille
richting een klein dorpje. De bewoners stonden
ons helaas niet op te wachten met bloemen.
Eigenlijk was er helemaal niemand te zien. Het
was rustig, te rustig. Toen de patrouille dichtbij
het dorpje was barst de hel los. CONTACT
FRONT!!! Vanuit diverse opstellingen werd er
op ons “geschoten”. Direct gingen we
ontplooien en vuurden we terug. Helaas was
de overmacht te groot. Al vurend gingen we
achterwaarts totdat het contact voorbij was.
(CAS aangevraagd, dorpje van de aardbodem
laten verdwijnen.) “Heads-up”, instijgen en
weer terug verplaatsen naar veilig gebied.
Dat heeft zich daarna nog 2x herhaald. Na de
acties was het RTB om onderhoud te plegen
en om het peloton gereed te maken voor de
terugverplaatsing naar Ermelo.

Bond van Wapenbroeders, het harmonieorkest
en het koor stonden al opgesteld.

Dhr. Barrau – die al sinds lange tijd
ceremoniemeester is tijdens deze herdenking
– liet de vaandelwacht intreden.

De vrijdag stond in het teken van de
terugverplaatsing, per bus, per wielpakket, per
MB. Eenmaal aangekomen op de kazerne was
de oefening voorbij. Al met al, was het een
geslaagde schietweek!
Eenheid 9

Herdenking Grebbeberg 2011
e

Op 2 Pinksterdag was er zoals gebruikelijk de
herdenking, opgedragen aan onze 240
gevallen kameraden en voorgangers van 8 R.I.
(Regiment Infanterie). Zij waren het die in de
meidagen 1940 als voorste eenheid zich
dapper
geweerd
hebben
tegen
de
binnenvallende Duitsers.

Er volgde een toespraak van onze Regimenten bataljonscommandant lkol Overdiek (die de
voorzitter Luitenant- generaal b.d. Folmer
verving), er was gewijde zang, een meditatie,
het dodenappel, de minuut stilte, er werden
kransen (o.a namens ons bataljon door de
overste en zijn echtgenote) gelegd en tot slot
was er een defilé langs het monument.
Het
was
een
waardige,
mooie
en
indrukwekkende ceremonie, waar wij als
bataljon weer ons bescheiden steentje
mochten bijdragen.
NB: De fotograaf, tevens reserve van de
vaandelwacht was sgt T.A.T. Bakker.

Om 12.15 was er de Stille Tocht, waarbij de
deelnemers zich verplaatsten vanaf “Het
Paviljoen Le Maquisard” de Grebbeberg op
naar de Erebegraafplaats, om plaats te nemen
voor het monument van 8 R.I. De dodenwacht
o.l.v. onze S-1, de erewacht gevormd door de

Jullie Regiment- en bataljonsadjudant,
Aooi J.M.Rouw

Vervaging (Militaire) Normen en Waarden
en Duidelijkheid.
In ons eens zo’n mooie organisatie lijkt het of
wij na de omvorming van een dienstplichtig
naar beroepsleger de (militaire) normen en
waarden langzaam los hebben gelaten. Nu is
het zo dat wij een afspiegeling moeten zijn van
de maatschappij en daar hebben wij juist de
meeste normen en waarden al een tijdje
geleden laten vallen.
Het begint al bij de poort. Daar hebben ze nu
een lamp onder de vlaggenmast gemaakt
zodat men de Nederlandse vlag dag en nacht
kan laten hangen. Dit scheelt namelijk dat men
dagelijks (meestal met peuk in de mond) de
vlag moet hijsen en neer halen. Tevens hoeft
men dan het hek niet dicht te doen zodat er
niet geclaxonneerd wordt door het personeel
dat het kazernecomplex op wil. Ook hoeft het
personeel dat de kazerne op wil dan niet meer
uit het voertuig te komen om in de houding te
gaan staan en de groet te brengen. Vervolgens
rijdt men de poort binnen in T-shirt zonder een
hoofddeksel op het hoofd. Daarna rijdt men
tegen het verkeer in met een aanzienlijke
snelheid om bij de werkplek of legering te
komen. Daar aangekomen parkeert men de
auto op een daarvoor NIET aangewezen
parkeerplaats. Overdag zie je een scala aan
tenues rondlopen. Meestal met een peuk in de
mond en mobieltje aan de oren. Na het laatste
appel gaat men zich omkleden om snel naar
de AH in Ermelo te rijden en een ander
gedeelte gaat naar de eetzaal op de GSK.
Daar ziet men steeds meer personen (alle
rangen) in korte broek, singlet, slippers en
baseballpet op gaan eten. Op de kamers
aangekomen begint men de tassen en kratten
bier van de AH uit te pakken en begint het
feest. Als men diverse slokkies op heeft dan
gooit men de flesjes van het balkon op de weg
en vervolgens begint het slopen van de
kamers. Als men bij een kamerinspectie door
het kader gewezen wordt op deze zaken weet
men vervolgens natuurlijk niet wie, wat en
wanneer. Het kader vindt hier natuurlijk wat
van en geeft opdracht op de puinzooi op te
ruimen. Bij de volgende inspectie is het
natuurlijk nog niet voor elkaar. De CSM geeft
vervolgens opdracht om de kamer op te
leveren en sleutel bij hem in te leveren. Dit
maakt voor de kerels niet uit want deze krijgen
van de LFD (huismeester) een oud gebouw
toegewezen waar men naar hartenlust verder
kan gaan met slopen.
Als kaderlid heb je het in deze organisatie
steeds minder voor het zeggen. Wel worden zij
met allerlei geboden en commissies
opgezadeld om b.v. de normen en waarden te

bewaken. Het is alleen jammer dat men van
bovenaf er weinig tot niets aan doet om dit te
handhaven. O.a. de OKP (officier van Kazerne
Piket) is afgeschaft. En zo kan ik nog wel een
tijdje doorgaan.
Tegenwoordig zijn officieren en onderofficieren
bars zijn algemene bars geworden, dit is
omdat men dan lekker samen met de kerels
een biertje kan drinken, etc, etc. Op de GSK
heeft men ook al de TOKO (bar) dicht gegooid,
terwijl daar toch op de donderdag een goed en
gezellig feestje voor vooral de jongeren werd
gegeven. Binnenslapers moeten nu samen
met alle andere lui die op het GSK en JvS zijn,
bv OLK opleiding, etc in de Vaellen Heul naar
harde muziek en geschreeuw luisteren ipv een
normaal gesprek kunnen voeren. Dit leidt
natuurlijk tot allerlei frustraties van beide
kanten.
Je ziet er zijn nog al wat zaken die met de
vervaging van (militaire normen en waarden) te
maken hebben. Aan de andere kant zie je dat
dit mede veroorzaakt wordt door alle
bezuinigen die al jaren lang spelen en van
invloed zijn op een hoop zaken. Duidelijkheid
is ook iets wat hier mee te maken heeft. Deze
is af en toe ver te zoeken in onze organisatie.
Dit begint mijn inziens al op de diverse
opleidingscentra’s en instituten. Daar moet de
basis gelegd worden. Vervolgens wordt dit in
de vervolg opleidingen en bij de eenheid
verder uitgebreid. Van bovenaf moet dit steeds
bewaak en uitgedragen worden. Een
voorbeeld hoe het niet moet is o.a. hoe men
met personeel omgaat in functietoewijzingen.
Er worden personen op stoelen gezet die qua
eerdere functies hier nog niet aan toe zijn
omdat men essentiële functies daarvoor niet
gedraaid hebben. Ook ziet men tegenwoordig
dat collega’s van een ander wapen of
dienstvak (in alle rangen) van de één op de
andere dag een infanterie-embleem op hun
baret hebben en vervolgens zonder een
infanterie achtergrond hierin verder gaan.
Anderen moeten wel van allerlei opleidingen
doen en halen alvorens men verder in de
infanterie wereld kan functioneren. Je ziet ook
in de personeelswereld is er geen
duidelijkheid. Dit alles leidt alleen maar tot
onrust en frustraties onder het personeel.
Wel wil ik nog iets kwijt, namelijk dat wij de
hand ook gedeeltelijk in eigen boezem moeten
steken. Vooral wij als kader kunnen wel
degelijk het voorbeeld voor anderen zijn en
blijven. Wij kunnen nog steeds lui (ook
collega’s) op diversen zaken aangaande o.a,
discipline en uiterlijk aanspreken.

Discipline is en blijft de basis van onze
organisatie. Voor een gevechtseenheid is dit
zelfs van levensbelang. Ik ben er van overtuigd
dat dit er mede voor gezorgd heeft dat vele
uitzendingen zo succesvol zijn verlopen.
Strekking van dit verhaal is: DUIDELIJKHEID
en WIE DE SCHOEN PAST, TREK HEM AAN.

Tot zover mijn verhaal uit een militair hart
geschreven.
Monster. T.A.
Adjudant- instructeur der Infanterie
WIST U DAT:
-

-

-

-

De BC na een half uurtje liggen meestal
weer met “goede” ideeën wakker wordt,
waarna de Batstaf weer aan de bak kan.
De CSM Stafcie moeite heeft met exercitie.
Een paar tanks naar recht richten is
natuurlijk wat anders dan een compagnie,
die hij overigs een bataljon noemt. Welkom
bij de Infanterie!!
De Hfd sie 6 met de
vijand heult. Hij nodigde
de SMO B-cie zelfs uit in
de OPS om de komende
acties uit te leggen aan
de
hand
van
het
“geheime” programma.
Hierop
kreeg
hij
natuurlijk een passend
afscheid.
De Bcie na hun actie op
de gevechtsbaan bij de Bartelsbeker
gekscherend de “Zeehondencie” werd
genoemd ipv de Leeuwencie. Dit omdat het
kruipen meer op zwemmen leek.

Gespot…..
Bij de steunverlening TACTIS van de Bcie is
deze mysterieuze “planking” foto gespot;

Oefening BATOR 45 pib B-cie.
27 juni zijn wij begonnen aan de oefening
BATOR op de Leusderheide.
Deze week stond voor ons in het teken van het
niv 4 optreden.
S’maandags aangekomen in het oefenterrein
zijn we begonnen met het betrekken van het
cie’s verzamelgebied. Aansluitend zijn we
binnen de pelotons gaan rehearselen.
S’avonds zijn er gevechtspatrouilles naar
buiten gestuurd en is de covo opgestart voor
e
de 1 niv actie. Deze actie is 3 keer uitgevoerd,
2 keer overdag en 1 keer snachts. Hierbij zag
je duidelijk een verschil in het optreden en is
gebleken dat het optreden bij nacht veel
aandacht mag krijgen tijdens oefeningen om
dit nog soepeler te laten verlopen.
Op woensdag is de covo begonnen voor de
volgende actie. Deze bestond uit een stuk
boszuiveren met aansluitend een trap1
opstelling innemen.
Woensdag avond zijn we rond 22:00 uur
begonnen met het innemen van de trap1
opstelling. Hier zijn vupo’s gemaakt van
zandzakken, dit i.v.m. het niet mogen graven in
dat gedeelte van het oefenterrein.
De hele nacht hebben we gebruikt om de
opstelling zo effectief mogelijk te maken, in de
ochtend hebben we voorgeoefend en
aansluitend gewacht op de komst van de
vijand en hebben we het verdedigend gevecht
gevoerd.
Mijn gevoel over deze oefening:
Ik vond het een leerzame oefening, omdat we
realistisch trainen met het MCTC. Je in en
tijdens actie’s ook met andere eenheden
buiten je peloton om moet coördineren en het
gevecht moet voeren.
Frusterend op groeps/pel niveau was dat de
actie vaak werd stilgelegd door de OT
organisatie zodat de actie’s niet compleet af
werden gemaakt.
Sgt Groener,
Ehd 5 B-cie
En toen…..
En toen…………………………
Gingen we dingen doen
Na het MCTC voorbereide
Verlieten we de Bernhard Kazerne via de
achterzijde
Eenmaal aangekomen in ons verzamelgebied
Was het tijd voor ons compagnieslied
We zongen uit volle borst
Wij waren per slot van rekening de enige
DELTA cie op deze aardkorst

Klaar voor de strijd waren wij
Want dit gevecht zou eindigen in een
jachtpartij
Maar wij zouden ons niet laten ondersneeuwen
Door de Bravo leeuwen
Verrassing……ze kwamen niet uit Noord maar
vanuit West
Dit was voor ons een mooie test
Met de sld1 vd Weerd in een vupo achter een
boom
Haalden wij 1 infanterie groep uit hun droom
We vochten vanuit opstellingen 9.1, 9.2 en
SMO
Dank zij het AT stuk van Kpl1 Kiel kregen we
de uitgeschakelde CV90’s cadeau

Wat zou er toch gaan gebeuren
En mochten zij dit wel goedkeuren
Wat gebeurde er toch
Of was dit weer een vorm van MCTCbedrog
Na het vuurcontact was het duidelijk
Voor beide eenheden was de overwinning
onvoorwaardelijk
Het ging er hard aan toe
En toch ook wel wat moe
Was het al weer tijd voor de oversteek
En kort daarna meteen al de keek op de week
De DELTA compagnie kende weinig error
En heeft dan ook genoten van zijn rol als
OPFOR
B leeuwen jullie ook bedankt!!

Na 3x vonden wij het wel genoeg
En wilden we eigenlijk op naar de kroeg
Maar de oorlog ging door
Dus alle “MCTC emotie” weer op een zijspoor
De leeuwen wilden ons bos gaan zuiveren
Dus we zouden ze eens laten huiveren

We zien elkaar weer als we beide zijn
bijgetankt
En vergeet niet……………
We zijn beide van het REGIMENT ORANJE
GELDERLAND
JOEHOE…………. BRAVO COMPAGNIE,
HIER IS HET RADARBOS!!

Na heel wat gegrom
Vertrokken wij via een ingepland achterom
Met daarbij nog een “stay behind”
Liep onze actie zeer gestroomlijnd
Inmiddels richting de grande finale
Was de vijand bezig met hoopjes
bouwmaterialen
Tijd voor ons om dit te gaan verstoren
En dat allemaal voor het ochtendgloren
Maar met wat kleine 2nd suukzesjes
Wisten wij inmiddels de diverse adresjes
Er klonk een harde boem
Deze bezorgde ons beperkte roem
Met tevens wat vijand met pijn in hun been
Ging helaas ook onze 2nd heen
De vraag blijft was dit voor een goede zaak
Ondanks de samenwerkingsafspraak
We zullen het nooit weten
En hopelijk snel vergeten
Inmiddels door naar de infiltratie met daarop
een hinderlaag
Met wat hardlopers en een hawai t-shirt bleef
het voor de vijand een vraag

ZOEK DE GEVECHTSTREIN VAN DE
Bcie………en de 2nd van de Ststcie

Schietteam KL
Het schietteam KL is een groep pistool en
geweerschutters
die
de
Landmacht
vertegenwoordigen
op
nationale
en
internationale wedstrijden. Binnen het huidige
team is veel variatie in zowel rang (van Lkol tot
Sld2) als afkomst ( van OOCL en Natres tot
43Mechbrig). De schutters zijn gevraagd of
hebben zich aangemeld om een aantal keren
mee te trainen met het team, om te kijken of de
persoon over het vereiste niveau beschikt, of
voldoende talent heeft om dat niveau binnen
korte tijd te bereiken. Als dit aanwezig is kan je
worden toegelaten tot het schietteam.
Eenmaal aangenomen is het de bedoeling dat
je minstens 1 maal per week in eigen tijd bij
een burger schietvereniging traint. Ook word
iedere vrijdag gezamenlijk op de Harskamp
geschoten met de Colt en Glock, en wordt er
specifiek
getraind
voor
de
komende
wedstrijden. Tijdens het schieten worden er
vaak onderlinge wedstrijdjes verschoten om zo
elkaar nog meer te prikkelen en aan te sporen
om nog vaker en beter te trainen, om zo het
algehele niveau nog verder op te schroeven.
Het schietteam KL neemt normaal gesproken 2
maal per jaar aan een internationale wedstrijd.
Dit jaar gingen we voor het eerst naar de
Aasam (Austrailian Army skill at Arms Meeting)
in Australië. Deze wedstrijd wordt al een aantal
jaren geschoten en zijn onder meer de VS,
Canada,
Frankrijk
en
Nieuw-Zeeland
aanwezig, en nu dus voor het eerst ook
Nederland.
Na meerdere weken van voorbereiden en
trainen, was het begin mei eindelijk zover. Met
15 personen reisden we af naar het plaatsje
Puckapunyal, in het zuidoosten van Australië
vlakbij Melbourne. Hier is een militaire kazerne
(gebouwd ten tijde van de Vietnam oorlog) met
een aantal verschillende schietbanen van 5 tot
500 meter lang, waar de wedstrijd verschoten
werd.
Alle
onderdelen
werden
omgehangen
verschoten, en varieerden van een vrij
statische pistooloefening op korte afstand tot
een dynamische geweeroefening op 400
meter, compleet met tijdsdruk en ogenblik
doelen. Ook werd er een aantal keren in een
wat minder voorkomende houding geschoten
zoals bijvoorbeeld zittend door een raam of
staand vanuit een schuttersput.
Toen we na 3 dagen voorbereiding en vrije
training eenmaal aan de wedstrijd begonnen,
bleek al snel dat het niveau van sommige
landen aardig hoog lag. Meerdere landen

hebben een fulltime schietteam dat niks anders
doet dan trainen en deelnemen aan
wedstrijden. Deze teams haalden dan ook hele
hoge scores. Toch slaagden een aantal
Nederlandse schutters erin om hoger te
eindigen dan deze
professionals, en
behaalden zo heel knap een medaille of een
finaleplaats.
Over de hoge gemiddelde leeftijd van de
Nederlandse schutters werd de eerste periode
nog regelmatig gelachen, dit was echter snel
voorbij toen de andere schutters zagen dat wij
zelfs na fysieke inspanning wel goed schoten,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de US Marines.
Al met al kunnen we terugkijken op een mooie
en geslaagde wedstrijd waar we hebben laten
zien dat er gerust rekening gehouden mag
worden met de Nederlanders!
Sld1 Bosch,
B-cie
Geïnteresseerd in het Schietteam KL? We zijn
altijd op zoek naar nieuwe schutters, dus kijk
op www.schietteamkl.nl en meld je aan!

