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Van de Regimentscommandant,  
 

 
 
De tweede helft van 2011 is inmiddels van 
start gegaan. In volle vaart gaat het bataljon 
verder met een druk en intensief 
trainingsprogramma. Gelukkig blijkt de zorg 
van het begin van het jaar “hebben we wel 
genoeg geld voor oefeningen? “ in de praktijk 
van alle dag reuze mee te vallen. Dat is maar 
goed ook want de ervaring leert dat 
infanteristen geen gevechtssoldaten zijn die je 
lange tijd op een kazerne moet laten. Daar 
worden we niet vrolijk van! 
Als eerste wil ik stilstaan bij een trieste 
gebeurtenis. Op 19 september is geheel 
onverwacht  de SMI Jan Verheij overleden. Hij 
heeft als voormalige SMO van de Ststcie zeer 
veel gedaan voor de gewonde militairen van 
het bataljon. Als een vader stond hij met ‘een 
aai over de bol en als het moest met een 
schop onder de hol’ de gewonden bij. We 
zullen hem missen. Mag hij rusten in vrede. 
De aftrap van het opwerken naar een 
inzetgereed bataljon in 2012 hebben we in 
augustus gedaan met de oefening Peacock 
Advance op het oefenterrein Oberlausitz in 

Duitsland. Het oefenterrein ligt ver weg van 
Ermelo, zo’n 750 kilometer, maar daar krijg je 
wel wat voor terug. Het is immers een groot 
oefenterrein waar er niet zo moeilijk wordt 
gedaan als er bijvoorbeeld een keertje een 
boompje in de hitte van de strijd sneuvelt. 
Omdat het oefenterrein groot is, kon er goed 
gebruik worden gemaakt van de 
beweeglijkheid van de CV90 en de Fennek. 
Vooral de ATpels bleken een ware luis in de 
pels te zijn. Ook het gebruik van de UAV 
Raven in combinatie met vuursteun blijkt een 
regelrechte “killer” te zijn. De Ststcie heeft voor 
de eerste keer in de toekomstige setting van 
de Dcie geoefend met de combinatie van 
verkenner,  anti-tank en vuursteun. Dat smaakt 
naar meer. In het verder verloop van het 
trainingsprogramma zullen we proberen een 
aantal trainingsmomenten voor de Ststcie weg 
te zetten om zo ervaring met een nieuw 
concept van optreden op te gaan doen. Al met 
al denk ik  dat we een hele goede oefening 
hebben gehad waarbij de A- en Bcie op 
compagniesniveau ouderwets fors  aan de 
veter zijn getrokken. Ook de Ccie, die de 
bouwsteenoefening Defensive Peacock heeft 
uitgevoerd, heeft de beschikbare tijd optimaal 
gebruikt en zo haar trainingsdoelen 
gerealiseerd. In november gaan we met de 
oefening Peacock Explorer op het 
middenterrein van NTA Bergen de tweede 
grote training uitvoeren. Deze zal in opzet 
ongeveer hetzelfde zijn als Peacock Advance, 
alleen wat minder warm en waarschijnlijk 
zonder muggen! 
In de aanloop naar het volgende jaar hebben 
en krijgen we te maken met een aantal 
uitdagingen. Deze zijn van wezenlijke invloed 
op de gereedstelling van het bataljon per 1 juli 
2012. Als eerste is er de permanente zorg over 
de inzetbaarheid en beschikbaarheid van de 
CV90’s en de Fenneks. De lage inzetbaarheid 
heeft als hoofdoorzaak het gebrek aan 
reservedelen. Natuurlijk zijn er nog andere 
oorzaken, zoal;s kinderziekten, maar de 
hoofdmoot van de problemen ligt bij de 
reservedelen. En waarom zijn er te weinig 
reservedelen? Dat heeft alles te maken met 
onvoldoende financiële middelen. Gewoon, er 
is niet genoeg  geld om defecte onderdelen te 
repareren of te vervangen. Gaat dat 
verbeteren? Ja, op den duur wel. De 
aankomende reorganisaties hebben mede tot 
doel om een betaalbare krijgsmacht  op poten 
te zetten. Maar op de wat kortere termijn, de 
werkelijkheid waarin wij als bataljon leven, 
blijven de problemen nog wel even duren. We 
zullen dus keer op keer moeten kijken hoe we 
de trainingen en oefeningen gaan uitvoeren. 
Aan die onzekerheid kan weinig worden 



 

veranderd. Daar moeten we nog geruime tijd 
mee leren leven. 
Een ander punt van zorg is de personele 
vulling van het bataljon met soldaten. De 
aanstellingsopdracht voor de pantserinfanterie 
binnen 43 Mechbrig is voor het school jaar 
2012-2013 slechts een derde van de 
behoeftestelling van de bataljons. Nou hoef je 
geen rakettechnologie te hebben gestudeerd 
om te bedenken dat er dus problemen gaan 
ontstaan. Feitelijk hebben we die nu al 
aangezien we per pantserinfanteriecompagnie 
een peloton uit het opwerktraject hebben 
gehaald wegens ondervulling. De beperkte 
instroom van nieuw personeel heeft net als de 
reservedelen een financiële achtergrond. Deze 
toestand schept aan de andere kant ook 
mogelijkheden. Het is gemakkelijker om een 
vervolgfunctie binnen het bataljon te verkrijgen, 
ook als dit een zgn. startfunctie betreft. Als je 
dus belangstelling hebt om te verlengen of een 
andere functie binnen het bataljon wilt, maak 
dit kenbaar bij je commandant. Garanties zijn 
er nooit te geven, maar de mogelijkheden op 
een verlengde aanstelling op de huidige functie 
of aanstelling op een andere functie binnen het 
bataljon zijn groter dan voorheen. 
Als altijd doe ik in mijn voorwoord een beroep 
op de sportmannen en –vrouwen in het 
bataljon. Er staan nog een paar belangrijke 
wedstrijden voor de CLAS-bokaal op de 
agenda. Leuk om aan mee te doen, zeker 
omdat we een goede kans maken de bokaal 
binnen te halen. Het verschil met 13 Infbat is 
slechts één punt! Dus het team dat het hardste 
rent bij de cross-estafette in november, heeft 
de bokaal. 
Tot slot, dit is mijn laatste voorwoord van de 
Oranje Gelderlander. Op 13 oktober draag ik 
het commando over aan mijn opvolger, de 
Luitenant-kolonel M.L.E. Schmidt. Dat ga ik 
doen met pijn in mijn hart. Voor een officier zijn 
het de commandantenfuncties die de 
hoogtepunten vormen in een carrière. Ik heb 
de afgelopen drie jaar elke dag genoten van 
het commando over het bataljon. Niet omdat ik 
met het bataljon de grootste veldslagen uit de 
geschiedenis heb gewonnen maar omdat we 
met z’n allen de uitdagingen waar we voor 
stonden hebben opgepakt en in onderlinge 
saamhorigheid tot een succes hebben 
gemaakt. Maar mijn tijd zit er op, zo simpel is 
het. Ik dank eenieder voor de goede sfeer, de 
grote inzet en prettige samenwerking. Het ga u 
allen goed. 
 
 
Uw regiments- en bataljonscommandant, 
Luitenant-kolonel F.Overdiek. 
 
 

In Memoriam  
 

 
 

 
 

Ik drink op de mensen 

Ik drink op de mensen 
Die bergen verzetten 
Die door blijven gaan met hun kop in de wind 
Ik drink op de mensen 
Die met vallen en opstaan 
Blijven geloven 
Dat het onrecht niet wint. 



 

Ik drink op de mensen 
Die dingen beginnen 
Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn 
Ik drink op de mensen 
Van wagen en winnen 
Die niet willen weten van water in wijn. 

Ik drink op de mensen 
Die blijven vertrouwen 
Die van te voren niet vragen 
‘Voor hoeveel’ en ‘waarom’ 
Ik drink op de mensen 
Die dóór blijven douwen 
Van doe het maar wél 
En kijk maar niet om. 

Ik drink op de mensen 
Die alles verloren 
Die weg zijn gezakt 
En zijn ondergegaan. 
Ik drink op de mensen 
Die terug bleven vechten 
En daarna herboren 
Weer op zijn gestaan. 

Ik drink op het béste 
Van vandaag en van morgen 
Ik drink op het mooíste waar ik van hou 
Ik drink op het maximum 
Wat er nog in zit 
In vandaag en in morgen 
In mij en in jou!! 

Ds. Co Sent 

 
Van de Regimentsadjudant,  
 
MOTIVATIE 
 
Vooraf: Met het overlijden van smi Jan Verheij 
hebben wij als Oranje Gelderlanders een zeer 
betrokken collega onderofficier verloren. We 
zullen hem met zijn ultieme zorg voor ons 
personeel nooit vergeten. Jan, bedankt voor 
alles wat je voor de maten gedaan hebt. Rust 
zacht. 

 
In de afgelopen jaren zijn we als 
militairen regelmatig in verre 
buitenlanden ingezet. 
Voor de militair die twee tot tien 
jaar in het leger zit is het 
normaal om uitgezonden te 
worden. De uitzending! Daar 
kom je toch voor in het leger. 
Momenteel zitten we in een 
periode waarin we als bataljon 
geen uitzicht hebben op een 
uitzending. Er komt ook nog 
eens veel negatief nieuws op 
ons af ik het kader van de 
bezuinigingen. Er zijn collega’s 
die zeggen dat ze daarom nu 

het leger maar uitgaan. 
Dat is jammer, want je gaat dan veel missen. 
 
Eind 1977 was ik bijna een jaar soldaat. Er 
was toen geen zicht op een uitzending. 
Ik vond het vak echter mooi en wilde 
onderofficier worden. Tijdens de keuring vroeg 
een psycholoog mij wat mij in het leger 
aantrok. Ik had drie redenen; 

1. kameraadschap; 
2. discipline; 
3. steeds andere mensen ontmoeten. 

Nu ben ik bijna vierendertig dienstjaren verder. 
Er is veel veranderd in ons “bedrijf”. Er gaat 
ook nog veel veranderen. De drie door mij 
genoemde redenen die mij aantrokken zijn 
echter nog steeds in hogere mate binnen ons 
bedrijf aanwezig dan in daar buiten. Het is een 
combinatie van zaken die je in weinig 
burgerbedrijven terug zult vinden. Ik geniet er 
nog elke dag van. “De plussen zijn er meer 
dan de minnen”. Misschien is het – ondanks 
het gemis aan uitzending en de turbulente tijd 
waar we nu in verkeren – dus toch wel de 
moeite waard om in ons mooie bedrijf te 
blijven. 
 
Jullie Regiments- en Bataljonsadjudant, 
Aooi J.M.Rouw 
 
 

De nieuwe Regimentscommandant stelt 
zich voor,  

Vooruitlopend op de commando-overdracht en 
nadere kennismaking stel ik mij aan jullie voor 
in ons regimentsblad. Ik ben Luitenant-kolonel 
Ludy Schmidt, woon in Den Bosch met mijn 
vrouw Bibi en heb één zoon uit mijn eerste 
huwelijk, Wouter. Jullie zullen beiden, voor mij 
de belangrijkste mensen in mijn leven, 
ontmoeten op de commando overdracht.  Ik zal 
hierna eerst ingaan op ons regiment, het 
bataljon en daarna terugkijken op mijn 
loopbaan. 
 

 
Regiment Infanterie Oranje Gelderland 



 

Het regiment verbindt ons met onze 
voorgangers, onze wortels. Zonder te weten 
waar we vandaan komen, is het moeilijk 
bepalen waar we heengaan.  Het regiment is 
voor mij meer dan geschiedenis of tradities. 
Het is de uiting van saamhorigheid en 
kameraadschap waar eenieder die onder ons 
vaandel heeft gediend een thuis heeft ! 
Een bijzondere plaats in ons regiment hebben 
diegenen die zichtbare of onzichtbare wonden 
hebben of zelfs het grootste offer hebben 
gebracht. Ik vind het van groot belang hen 
aandacht, zorg en kameraadschap te bieden 
en zal daarin dan ook voorgaan. De 
combinatie van bataljons- en 
regimentscommandant stelt hierbij de actieve 
ondersteuning door het Bataljon van tradities, 
herdenkingen en regimentsactiviteiten zeker. 
Ook blijft het bataljon hierdoor de ingang naar 
de krijgsmacht voor onze voorgangers. 
 
45 Pantserinfanterie Bataljon 
Ons bataljon is voorzien van de nieuwste 
gevechtsvoertuigen, verbindingssystemen, 
wapensystemen en wapens. Ook heeft ons 
bataljon, ondanks de bezuinigingen,  een goed 
en uitdagend oefen- & trainingsprogramma 
voor de boeg.  Dit is echter geen garantie voor 
succes ! Het is de man of vrouw die het wapen 
bedient of de groep inzet die bepalend is voor 
succes of falen. Alleen door onze 
professionaliteit, initiatief, 
doorzettingsvermogen en loyaliteit aan elkaar 
en de opdracht brengen wij het ijzerwerk tot 
leven en maken hierdoor het verschil.  
 
Loopbaan 
Militair, ben ik in 1985 begonnen op de 
Koninklijke Militaire Academie waarna ik vanaf 
1989 mijn verder militaire vorming heb genoten 
in Duitsland bij 41 Tkbat. In verschillende 
commandanten en staffuncties op eskadrons 
en bataljonsniveau nam ik deel aan grote 
nationale en internationale oefeningen. In deze 
tijd was de gemengde compagnie en bataljon 
de basis voor ons optreden en oefeningen 
waardoor ik veelvuldig samen met  
pantserinfanterie en verkenningseenheden heb 
gewerkt. In deze periode ben ik geïnfecteerd 
met het manoeuvre virus en kreeg ook de kans 
opleidingen en stages bij onze Duitse collega´s 
te volgen. Na deze parate periode volgde een 
intermezzo bij de G3 van de toenmalige 
legerkorpsstaf en de afdeling reorganisaties. 
 
Daarna volgde mijn mooiste functie  tot nu 
toe,  ik werd  weer echt paraat als 
eskadronscommandant bij 42 Tkbat. In deze 
functie heb ik het plezier en de mogelijkheid  
gehad om, naast tankers en verkenners, ook 
mijn eigen Painfpel te mogen opleiden en 

commanderen. Vervolgens ben ik met dit 
team, versterkt met nog twee 
marinierspelotons, naar de Vitez-pocket in 
Bosnië uitgezonden.  Tussen mijn mannen, 
niet al teveel woorden maar des te meer 
daden, dat was een prachtige tijd ! 
 
Hierop volgde een periode van scholen, als C-
Opleidingscompagnie en docent op de KMA en 
aansluitend zelf als student aan de Hogere 
Militaire Vorming. Daarna een plaatsing bij het 
Kabinet van het Operationeel Commando van 
de Koninklijke Landmacht om aansluitend weer 
een hogere vorming te volgen maar nu aan de 
Führungsakademie der Bundeswehr in 
Hamburg.  
 
De laatste jaren heb ik mijn militaire vorming 
en de geleerde lessen doorgegeven aan de 
collega’s op het Instituut Defensie leergangen. 
Ik heb daar de functie van docent en hoofd 
onderwijs/plaatsvervangend directeur vervuld. 
Het was ook in deze periode dat ik in de 
gelegenheid was het geleerde in de praktijk te 
brengen in Afghanistan. Eerst in de kernstaf 
van Generaal-Majoor de Kruijf voor de 
uitzending en daarna in de praktijk  als Hoofd 
J5 Plans & Policy van Regional Command 
(South)  van juli 2008 tot februari 2009 in 
Kandahar. Ik heb in deze periode grote 
operaties mogen plannen en regelmatig bij 
onze Canadese, Britse en Amerikaanse 
bataljons in de keuken kunnen kijken.  
 
Nu, na meer dan 25 jaar bij onze krijgsmacht 
gaat mijn grootste wens in vervulling, 
commandant worden van een 
gevechtsbataljon.  
 
Ludy Schmidt 
Luitenant-kolonel. 
 

 
Voorstellen nieuwe PBC  

 
Mijn naam is Pierre 
van Aalst. Ik ben 46 
jaar jong en woon 
samen met mijn 
meisje Ageeth en 
ons Spaans  dwerg 
konijntje  in Zwolle. 
Sinds 15 augustus 
ben ik geplaatst bij 
45 Painfbat als 
PBC.   
 

Na het schooltje ( Opleidingscentrum 
Officieren Speciale Diensten) destijds te 
hebben afgerond  heb ik de hele riedel  
standaard functies doorlopen; althans voor een 



 

infanterist dan. Pc painf, anti-tank en 120mm 
mortieren in de rang van luitenant. 
Aansluitend: kap mortieren, instructeur 
vuursteuncoordinatie, second en 
compagniescommandant. Deze 4 functies in 
de rang van kapitein. En sinds er sprake is van 
majoor van Aalst heb ik  al weer 3 functies 
achter me mogen laten: Stafofficier 
Internationale Aangelegenheden en 
Samenwerking, C-11 Mortiercie Luchtmobiel 
en PBC 10 Infanteriebataljon Nationale 
Reserve. Ik heb het geluk bij dit bataljon 
binnen te mogen komen op een mooi moment. 
Er is hier een schat aan ervaring aanwezig en 
de focus ligt op volgend jaar juli wanneer we 
de ‘oorknip’ Operationeel Gereed moeten gaan 
krijgen.  Ik zie dat er bij de cien hard gewerkt 
wordt om naar dit niveau te klimmen. Ook de 
bataljonsstaf zal via het trapje omhoog moeten 
en daar ligt een mooie taak voor mij als chef 
staf. Ik weet zeker dat ik me hier de komende 
3 jaar uitstekend ga vermaken.   
 
Majoor van Aalst, PBC 45 Painfbat 
Voetbal kampioen (Alweer!)  
 
Op 14 september was het voetbaltoernooi om 
de titel KL kampioen. Ook telt dit resultaat mee 
voor de CLAS Bokaal. 
 

 
 
Het 45e had hiermee de eer van de vorige 2 
jaar hoog te houden. De resultaten van toen 
waren 2e in 2009 en 1e in 2010. Dus deze keer 
werd er flink getraind om wederom zo ver te 
komen. Vanaf mei zijn er selecties en 
trainingen geweest. Dit is natuurlijk erg vroeg 
maar met het strakke oefenprogramma was 
het niet altijd mogelijk om elke week te trainen. 
Toch waren er veel collega’s in de gelegenheid 
gesteld om zich te laten selecteren en de 
trainingen te volgen. Ook was de inschatting 
dat het niveau van de tegenstander hoger zou 
kunnen zijn. Aangezien er KL breed minder 
geoefend wordt zodat men meer in de 
gelegenheid is om ook te trainen. Gezien het 
resultaat zijn de trainingen beloond met de 
eerste en de derde plaats.  

Met voldoende spelers (toch nog blessureleed, 
cursussen e.d.) werd er vroeg verzameld op 
het complex van VVOG in Harderwijk. In de 
poule-indeling waren onze twee teams 
(gelukkig) gescheiden. Het enige nadeel was 
dat er een aantal wedstrijden tegelijk 
plaatsvonden of direct na elkaar zodat van het 
supporteren van de teams nauwelijks sprake 
kon zijn. Gelukkig waren er toch nog een 
aantal collega’s in staat om bij de wedstrijden 
te komen kijken en zelfs dit te doen met een 
spandoek! Ook hebben de BC en BA tijd vrij 
kunnen maken om de teams aan te moedigen. 
Dit werd door de teams dan ook zeer 

gewaardeerd. 
Het eerste team 
speelde al zijn 
wedstrijden op het 
hoofdveld. Het begint 
dan al redelijk op een 
militaire operatie te 
lijken. Denk aan de 
inschatting van 

tegenstanders, 
voortzettingsvermogen 
en spelend  onder de 
meest gunstige 

omstandigheden. 
Uiteraard is het in een toernooi ook rekenen 
geblazen om de meest gunstige 
uitgangspositie te behouden. Als de teams 
eerste werden in hun poule en daarna al de 
wedstrijden zou winnen, zouden ze tegenover 
elkaar staan in de halve finale. Dit gebeurde 
uiteindelijk ook zodat we in ieder geval 
verzekerd waren van een tweede plaats. 
 
 
 
De poulewedstrijden werden bijna allemaal 
gewonnen. Bijna, want er is door beide teams 
één keer gelijk gespeeld. Dit ook nog eens 
zonder tegendoelpunten. De eerste wedstrijd 
werd al door het eerste team afgesloten met 
een 5-0! Uniek voor een wedstrijd van twee 
keer 9 minuten.  Dit schiep vertrouwen voor de 
toekomst. In de voorronde werden de 
wedstrijden uiteraard ook gewonnen. Nu werd 
duidelijk dat de grootste concurrent voor het 
halen van de CLAS bokaal ook goed doorging. 
Dit was het 13e bataljon, die ook met twee 
teams aanwezig was. Deze twee teams 
kwamen elkaar tegen in de kwartfinale zodat er 
in ieder geval nog maar één team door kon 
gaan. Onze teams kwamen elkaar tegen in de 
halve finale. Geen afspraken maar gewoon 
voetballen was de doelstelling. In deze strijd 
ging het er fel maar fair aan toe. Uiteindelijk 
werd er niet gescoord en moesten we het 
afhandelen met strafschoppen. Hiermee was 
het eerste team duidelijk de meerdere. 



 

In de wedstrijd om de derde en vierde plaats 
was team 2 degene die het 13e bataljon punten 
moest gaan afsnoepen (later bleek dat het 13e 
toch de punten van de derde plaats heeft 
gekregen!?). deze wedstrijd werd, ook na 
strafschoppen, beslist in het voordeel van het 
45e. 
 

 
 
Gelijktijdig ging team 1 de finale spelen tegen 
100 B&T. Dit team hadden we al gehad in de 
poulefase en het was het team waar we 0-0 
tegen gespeeld hadden. Bij het verzamelen 
voor de wedstrijd bleek al dat 100 B&T ontzag 
toonde voor team 1. Wellicht met knikkende 
knieën kwamen zij het veld op. In deze 
wedstrijd bleek na 28 seconden al hoe de 
verhoudingen waren, 1-0 dus. In het verdere 
verloop kwam 100 B&T er niet meer aan te 
pas. Uitslag 3-0! Wederom was het 45e 
oppermachtig. 
Ik wil nogmaals alle spelers bedanken voor 
hun inzet. Ook onze sportinstructeurs die 
gezorgd hebben voor de trainingen en 
samenwerking.  
Op het moment van schrijven is er nog één 
onderdeel te gaan voor de CLAS bokaal. Dit is 
de cross estafette. Mijn verzoek om u aan te 
melden hiervoor. Het is een unieke kans om 
ook eens op een ander vlak te presteren. De 
kans om voor het bataljon de CLAS bokaal te 
behalen, maar ook om uzelf KL-kampioen te 
mogen noemen, komt niet dagelijks voor. 
  
Smi Jan Bresser (CSM A “Boeaja” Cie) 
 
 
Eenheid 9 deelt donderslagen uit tijdens 
‘Gill Lightning’  
 
Maandag ochtend, na alle voorbereidingen 
zoals wapens halen en de laatste spulletjes 
preppen zijn we vertrokken richting Assen. 
Daar was een rendez-vous gepland met de CC 
StSt – Compagnie. Cfm bevel van onze PC 
werd op locatie een 360 beveiliging ingenomen 
en werden de stukscommandanten bij de PC 
geroepen voor een verkorte covo voor de 
eerste actie. We moesten gaan verplaatsen in 

groen, geel en rood over een route met 
onderweg wat contact, om zo de niveau I/II 
skills en drills te beoefenen en zo de 
vaardigheden bij te houden c.q. te verbeteren. 
Na een evaluatie en kl I kreeg de PC een bevel 
voor het inrichten van een veiligheidsbezetting. 
Daar hebben we de avond en nacht gestaan 
tot dat de vijand druk te hoog werd en wij 
achterwaarts zijn gegaan en de brug 
gesprongen is. Omdat de vijand bepaalde 
routes gebruikte voor wapentransport, 
moesten wij aansluitend een MVCP gaan 
uitvoeren. Wij hebben er uiteindelijk twee 
uitgevoerd die dag en tegen de avond zijn wij 
gaan verplaatsen richting een industrie 
complexje langs de A7, waar we geslapen 
hebben in een loods. Dat was hulde, want juist 
die nacht kwam de regen met bakken uit de 
lucht.  
de dag erna hebben we nog twee keer een 
flankbeveiliging uitgevoerd voor een eenheid 
die in PM-land zijn naderingsmars richting een 
aanvalsdoel moest uitvoeren. Ook hebben we 
nog een konvooibewaking uitgevoerd over een 
opgedragen route. 

Na een goeie nachtrust zijn wij stellingen gaan 
bekijken en verkennen omdat we wisten dat de 
vijand de volgende dag bepaalde routes 
zouden gaan nemen door ons operatiegebied. 
Voor ‘s nachts kregen wij de opdracht mee om 
een stelling te gaan betrekken waar we de 
vijand konden spotten, en om er achter te 
komen met hoeveel voertuigen deze waren 
wat voor wapens ze hadden zonder zelf 
onderkend te worden. Uiteraard is dat geen 
probleem voor ons! 
De volgende ochtend moesten we vanaf een 
uur of elf in onze eerste stelling staan want de 
vijand zou voorwaarts gaan. De drie uur die 
erop volgde hebben we de vijand tot drie keer 
toe gedwongen tot een echelonwissen, waarna 
we hem in de door ons gedefinieerde stoplijn 
blijvend teruggeslagen hebben. Na een 
velverdiende maaltijd (hulde met lof en 
bloemen voor D!) zijn we bereden gaan 
verplaatsen richting Marnewaard voor 
onderhoud en het opbouwen van MCTC voor 
de volgende week.  
 
Sld1 Kleine Schaars. 
Schutter Gill eenheid 9 

 
B-cie in Oberlausitz  
 
Maandagochtend, de wekker ging en vandaag 
zouden we met de bus naar het oefengebied 
Oberlausitz vertrekken voor een oefening van 
twee weken lang. Met tegenzin stapte ik mijn 
bed uit omdat dit de laatste keer zou zijn in 



 

twee weken tijd dat ik in dat matras had gerold. 
Maar de weersvoorspellingen zagen er goed 
uit voor de komende week dus ging ik al met 
een veel beter humeur de deur uit. 
Na een appélletje stapten we de bus in en 
stond ons nog een busreis te wachten van 
ongeveer 10 uur. Ach, genoeg tijd om het 
alcohol van het weekend eruit te krijgen. En 
nog maximaal inliggen ook, de oefening begint 
goed! 
Na een lange reis waarbij wat meer ruimte in 
de bus gewenst was en een kapotte airco ook 
niet echt hielp om de reis comfortabel door te 
komen, waren we eindelijk aangekomen. De 
CV-90 klaar gemaakt en richting het 
oefenterrein gegaan om de eerste nacht door 
te brengen. 
De zon begon al vroeg lekker door te komen, 
en het was volop zomer. We begonnen al 
vroeg met het hele MCTC verhaal, want dit 
neemt zoals gewoonlijk aardig wat tijd in 
beslag. De eerste dagen hadden we dit nog 
niet echt nodig, maar we konden zo wel alvast 
wennen aan het extra gewicht en de ruimte die 
we moesten inleveren in de CV-90 achterin. Zo 
bestond de dinsdag en woensdag vooral uit 
het vooroefenen en de skills en drills weer 
even ophalen en uitvoeren. Hier en daar moest 
er nog wat aan gewerkt worden maar we 
waren al snel klaar voor de grotere acties die 
vanaf donderdag zouden beginnen. De dag 
waarvoor we echt naar Oberlausitz waren 
gekomen: met niveau 4+ acties waarbij we 
tegen een zo realistisch mogelijke oefenvijand 
gingen strijden. 
Omdat er nog een hele dag werd geCOVO’t, 
konden we ons alvast goed voorbereiden voor 
de eerste actie die in de avond al zou 
beginnen. We zouden ergens gedropt worden, 
een stukje te voet verplaatsen en het eerste 
doel van de week met een bewegend en 
vurend element overmeesteren. Hierna moest 
er een hindernis geruimd worden door de 
Genie. Hoe raar het ook klinkt, maar het was 
een erg mooie hindernis waar vele uren in 
hebben gezeten. Het was niet zomaar een 
boomstammetje dat over de weg was gegooid. 
Ondertussen had het 1e peloton al aardig 
kennisgemaakt met de eerste mortieren die die 
oefening gevallen waren. Resultaat was dat 
meer dan de helft van dat peloton al de 
welbekende vrouwenstem gehoord had dat 
zei: kill! Of gewond linkerarm etc. Al snel wist 
iedereen dat mortieren toch één van de 
grootste dreigingen waren in deze oefening 
aangezien er heel wat kritieke punten in het 
terrein zaten dat wij opgedragen hadden 
gekregen. 
Nadat de hindernis geruimd was gingen we 
over op het bereden gedeelte met de CV-90. 
Dit bestond uit een aantal opstellingen, een 

bereden aanval en een aanval op een 
boscomplex dat vervolgens gezuiverd werd 
door het uitgestegen personeel. 
Doordat de Compagnies niet optimaal gevuld 
waren, werd er nog het één en ander 
geshuffled. Zo heeft ons peloton ook 
kennisgemaakt met het optreden met de Alfa 
Compagnie en onze eigen Bravo Compagnie 
als oefenvijand. Het was een aparte ervaring, 
waarbij je toch merkt dat er wel degelijk 
verschillen zijn tussen de Compagnies. Zowel 
goed als slecht. Bij aanvang van de actie 
werden we eerst in de hold gezet omdat de 
Alfa Compagnie het eerst grotendeels op eigen 
houtje wilden doen. Maar net zoals de eerdere 
acties waren de mortieren ook nu weer een 
grote dreiging, en kregen we al snel te horen 
dat we door een aantal goedgeplaatste 
mortieren van de oefenvijand aan de slag 
moesten om de Alfa Compagnie te steunen. 
Een aparte maar toch erg leerzame 
uitwisseling. 
Eenmaal toen de oefening erop zat en een 
blikje Cola of Fanta hadden genuttigd op het 
kamp, gingen we met de meesten 100% 
nuchter naar de Heimbetrieb om daar nog een 
laatste avond te ontspannen. De meeste 
mensen waren toch wel aardig gesloopt van de 
laatste dagen dus die waren al vroeg in hun 
gecamoufleerde rukbunker te vinden. De 
busreis verliep zonder problemen en 
donderdagavond waren we alweer terug in 
Ermelo. Vervolgens ben ik snel uitgerust naar 
huis gereden en nadat ik weer mijn lekkere 
koude rakkers had gevonden in de koelkast, 
heb ik mijn heerlijke matras opgezocht en ging 
ik verder waar ik twee weken geleden bij 
gebleven was. 
 
Sld1 Daniel Wikselaar 
B-Cie 
 
 
Vechten voor (te)vrede(nheid)  
 
De bezuinigingen bij Defensie hebben in onze 
gelederen een hoop stof doen opwaaien. Er 
zijn nog steeds veel onzekerheden, maar hier 
en daar kunnen we gelukkig ook wel weer naar 
de toekomst kijken. Hoe die er uit gaat zien is 
voor een groot deel nog onbekend. Wat we 
vermoeden is dat een missie van het kaliber 
Uruzgan voorlopig niet in het vat zit voor ons. 
Aan één kant denk ik dan: gelukkig maar! De 
uitzendingen naar Uruzgan hebben ons 
genoeg gekost! Aan de andere kant heeft het 
ons ook veel opgeleverd, met name aan 
kennis en ervaring. De meesten van ons zullen 
hun tijd daar als heel bijzonder hebben ervaren 
en nu dat voorbij lijkt te zijn, komt de vraag op: 
wat heeft Defensie mij nog te bieden? 



 

Ik moet eerlijk toegeven dat ik mezelf dat ook 
een tijdje heb afgevraagd. Wat voor lol is er 
aan om Geestelijk Verzorger te zijn op een 
kazerne, nadat je met patrouilles en operaties 
bent mee geweest in West Dehrashan en de 
Baluchi-vallei? Het is zo bijzonder om daar bij 
te zijn, om daar iets te kunnen betekenen voor 
militairen, dat de kans bestaat dat je met 
minder geen genoegen neemt. 
 

Onlangs kwam ik 
het verhaal tegen 
van William 
Maguire. Hij was 
vlootaalmoezenier 
bij de 

Amerikaanse 
marine en 
gelegerd in Pearl 
Harbor in 1941. 
Van hem wordt 
het verhaal verteld 
dat hij aan boord 
van één van de 

schepen achter het luchtafweergeschut is 
gekropen en het vuur geopend heeft op de 
Japanse aanvallers, ondertussen luid roepend: 
“Praise the Lord and pass the ammunition”. 
Het verhaal is overigens niet helemaal volgens 
wat er werkelijk gebeurd is, maar het heeft een 
mooi lied opgeleverd, dat erg populair is 
geworden tijdens WO II. 
 
Down went the gunner, and then the gunner’s 
mate, 
Up jumped the sky pilot, gave the boys a look, 
And manned the gun himself as he laid aside 
the Book, 
shouting, 
Praise the Lord, and pass the ammunition! 
Praise the Lord, and pass the ammunition! 
Praise the Lord, and pass the ammunition! 
And we’ll all stay free! 
 
(de Sky pilot is natuurlijk de hemelpiloot: de 
aalmoezenier. Het boek dat hij terzijde legde is 
de Bijbel) 
 
Hoewel dus niet helemaal waar gebeurd, vind 
ik het wel een mooi verhaal en spreekt het me 
erg aan. 
Een tijdje geleden vertelde ik het aan een 
Duitse collega, maar die vond het verhaal 
minder mooi. WO II ligt nogal gevoelig in 
Duitsland en het idee dat zelfs een Geestelijk 
Verzorger zou meevechten is helemaal 
afschrikwekkend. Alles wat ook maar enigszins 
oorlog lijkt te verheerlijken wordt met alle 
macht onderdrukt. 
Er is een bekende uitspraak van Jezus: 
“Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn 

leven inzet voor zijn vrienden”. In Havelte staat 
een gedenksteen voor Ronald Groen met deze 
tekst er op. Ik denk dat het voor de 
nabestaanden een troostende gedachte is dat 
hun geliefde gesneuveld is om een ander te 
helpen. 
 

De Duitse collega 
vertelde mij dat hij 
deze tekst nooit zou 
gebruiken bij een 

gesneuvelde 
militair. Zelfs het 
eren van 

gesneuvelde 
militairen is 
verdacht bij onze 
Oosterburen sinds 
het einde van WO 
II. 
 

Een voorbeeld daarvan kwam ik ook tegen in 
Oberlausitz. Tijdens de oefening daar, vlak na 
de vakantie (ik vermoed dat deze Oranje 
Gelderlander vol staat met verhalen uit die 
oefening), ben ik regelmatig door het dorpje 
Weisskeissel gereden, van het ene deel van 
het oefenterrein naar het andere. Elke keer 
kwam ik langs een gedenkteken dat het 
uiterlijk had van een oorlogsmonument. De 
laatste dag ben ik uitgestapt om het eens van 
dichterbij te bekijken. Ik was benieuwd wat er 
op stond. 
 

Het was een 
monument, opgericht 
ter nagedachtenis 
aan de militairen die 
gesneuveld zijn in de 
Eerste Wereldoorlog. 
Maar aan de voorkant 
was een nieuwe 

plaquette 
aangebracht, waar 
ook de Tweede 
Wereldoorlog op 
werd meegenomen. 

Er stond: “de doden van beide wereldoorlogen 
roepen op tot de strijd voor de vrede”. Geen 
eer voor de gesneuvelden tussen ’39 en ’45. 
Geen verheerlijking van oorlog en geweld, 
maar een oproep tot vrede. 
Vrede is verreweg te verkiezen boven oorlog. 
Wellicht begrijpen de Duitsers dat beter dan 
wij. 
Misschien is het wel beter om even 
verschoond te blijven van zware uitzendingen 
als die naar Uruzgan. Dat geeft ons ook even 
tijd om onze veren te schudden en de wonden 
te likken. En ook een dergelijke periode van 
minder ingezet worden biedt zo zijn 



 

uitdagingen. Al was het alleen maar: zorgen 
dat je er vrede mee hebt dat je voorlopig vooral 
aan het oefenen bent en weinig tot echt 
uitvoeren komt. Niet vechten voor vrede, maar 
oefenen in tevredenheid, vechten voor 
tevredenheid. 
Ook daarbij heb je elkaar nodig en kun je wat 
voor elkaar betekenen. 
 
Een hartelijke groet, 
Ds Ko Sent 
 
 
Even voorstellen:  

Mijn naam is Folkert Bulthuis, geboren en 
getogen in Groningen.  In deze stad woon ik 
samen met Zwanette. Het is net te ver om elke 
dag naar huis te rijden vandaar dat ik gezellig 
op de kazerne kan blijven slapen. Na in 2003 
aan de KMA te zijn begonnen, mocht ik 
uiteindelijk de functie van PC Tankpel 
vervullen bij het B-esk, 42Tkbat. Na deze 
functie werd ik 2iC bij het A-esk van hetzelfde 
bataljon. Na deze functie twee jaar vervuld te 
hebben, kreeg ik, door niet nader te noemen 
omstandigheden, de kans om wederom een 
2iC-functie te vervullen, dit ter grote vreugde 
van de Elnt Senger, Plv-CC B-cie. Inmiddels 
ben ik al weer een aantal weken werkzaam als 
Plv-CC bij de St-Cie. Afgelopen weken ben ik 
elke dag met veel plezier naar het werk 
gegaan, aangezien dit ook maar 300m fietsen 
is.  
 
 
Vierdaagse: 2 weken afzien!!  

De vierdaagse van Nijmegen een van de 
grootte (militaire) wandeltochten. Na op zijn 
minst  een half jaar oefenen en dan is het 
zover.  

-Maandag, vertrek Ermelo, aankomst in 
Nijmegen spanning hoog, vind je ligplaats, krijg 
een praatje en dan nog even Nijmegen in. De 
sfeer is top! 

-Dinsdag, al vroeg op, spanning nog hoger, het 
lopen begint en dan blijkt de eerste rust al snel 
daar te zijn. Maar bij de tweede rust op 
ongeveer 19 kilometer, wat loopt dat beroerd. 
Na de dag te hebben af gelopen kisten uit. 
“shit blaren!”  hoe kan dat? Even kijken en het 
is duidelijk. Mijn ingelopen kisten zijn door en 
door versleten dus niet meer te dragen, wat 
een uitdaging vormt omdat mijn andere paar 
nog niet is ingelopen. 

-Woensdag,  Hoe raad je het, lopen op niet 
ingelopen kisten en dat valt tegen. Het word 
zwaarder en je hoort de verhalen van afvallers 
maar nog niet bij ons in de groep. Lekker slap 
lullen en dan valt het wel mee. Even Facebook 
updaten met het zure bericht dat mijn blaren 
nu bloedblaren zijn en een tweede avond bij de 
prikkers is niet meer te voorkomen. 

-Donderdag, vandaag is een rotdag, minder 
mensen langs de weg en de blaren beginnen 
mijn humeur flink aan te tasten. Maar hé!  Je 
word toch niet de eerste uitvaller van de 
groep? Gedurende de dag  begint het 
zwaarder en rotter te worden. Dan krijg ik ‘s 
avonds te horen van de verzorgers, dat als ze 
mijn tape er afhalen ze dan de huid van mijn 
voet aftrekken dit houd in dat ik dan niet meer 
loop.Na een avondmaal en een korte douche, 
snel naar bed waar mijn voeten stiekem nog 
wel pijn deden. 

- Vrijdag, met wat ibuprofen in je flikker en een 
verbeten gezicht, toch maar weer gaan. 
Vandaag is klote en zeker niet leuk. De hele 
afstand voor je uit kunnen kijken, bijna geen 
toeschouwers. Toch doorgaan met nog wat 
ibu’s erin. En “je gaat weer”, nu begin ik te 
merken dat ik minder voel. Ik krijg weer een 
grijns op mijn gezicht en stieffel door. Nu weer 
wat mensen in zicht, die spontaan beginnen te 
klappen en te bemoedigen wanneer ik 
persoonlijk langs loop. Want ik schijn er nu 
echt bij te lopen als een verschoven 
kaartvierkant. Toch voel ik (door nog wat ibu) 
er bijna niks meer van. En dan is het moment 
daar, Via Gladiolia de mooiste 5km 
slentertocht van mijn militaire “loop”baan. 

Mijn spullen waren ingepakt en ik werd 
opgehaald door familie. Toch nog ff (met 
medaille) naar de arts gegaan die spontaan 
begon te kokhalzen toen die met mijn blaren 
bezig ging, “ja, die zijn ontstoken!” zei hij nog, 
met een onbegrepen blik in zijn ogen en de 
spot in zijn stem.. 



 

Echter, toen begon het pas. Twee weken in 
mijn vakantie bijna niet meer kunnen lopen, 
dan besef je je pas dat “dat” de twee weken 
afzien zijn. 

 

Sl1 Breure,  

C-Cie  

 
Vaandelwacht 45 Painfbat RIOG op 
herdenking van Vereniging 8 RI – 1940  
 
Op bijgaande foto staat de Vaandelwacht 
opgesteld van de 45e  o.l.v. luitenant Gaakeer 
tijdens de jaarlijkse herdenking op de 2e 
Pinksterdag (13 juni 2011) op de 
Erebegraafplaats Grebbeberg te Rhenen. 

 
Al vele jaren blijkt de bijzondere band tussen 
de 45e en de Vereniging 8 RI – 1940. Behalve 
de levering van de Vaandelwacht wordt ook 
door militairen van de 45e  het Dodenappel  
gelezen (dit jaar o.l.v. korp. Bacas) van de 
gevallenen van 8 RI in de meidagen van 1940 
èn de gevallenen van de 45e tijdens de 
Vredesmissies in Afghanistan. Ieder jaar weer 
opnieuw een bijzonder aangrijpende 
gebeurtenis. 
De Vereniging 8 RI – 1940 spreekt dan ook de 
verwachting uit dat de band met de 45e 
Pantserinfanterie bataljon, regiment “Oranje 
Gelderland” in de toekomst verder bestendigd 
en geïntensiveerd  zal worden. 
 

J.H. Barrau, Ver. 8 RI-1940. 
 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.  
 
Na afgelopen oefening Oberlausitz had ons het 
tragische bericht bereikt dat de kip was 
overleden. Zijn laatste woorden waren: 
kukelllgghhhhh….. 

De kip ingehuurd door 
de Bcie, om de 
verstandhouding met 
de Ccie (en sommige 
leden van de batstaf) 
te verbeteren, verricht 
al meer dan een jaar 
uitstekend werk. In elk 

telefoongesprek 
tussen Bcie en Ccie 
was zijn opgewekte 
kukeleku te horen. 

Regelmatig werden collega’s van de Ccie door 
hem gekukeld hetgeen hen weer nieuwe 
energie gaf om de dag door te komen. Dit was 
dus niet meer en onze condoleances en 
gedachten gingen dan ook uit naar de Ccie. 
 
Maar! Wat schetste onze verbazing. Na enkele 
dagen begon de kip spontaan uit zichzelf weer 
te kukelen! Vanaf de plek waar hij lag 
opgebaard klonk een heel zacht gekukel wat 
steeds sterker werd. Vreugde alom natuurlijk 
en de meeste leden van de Ccie kunnen hun 
geluk niet op. 
 
Onderzocht wordt nu waar deze 
wonderbaarlijke wederopstanding nu vandaan 
komt. De Dominee is bezig met een uitgebreid 
onderzoek. Waarschijnlijk zal nooit achterhaald 
worden hoe dit wonder heeft kunnen 
gebeuren. Maar dat zal de meeste leden van 
de Ccie niet veel uitmaken…… 
 
 
Vlag A-Cie…  
 
De vlag is aangekomen. Hierbij een verslag 
van het uitpakken. 
Ik kreeg een belletje van de foef: “er is een 
pakketje voor u gekomen, ik weet niet wat het 
is maar het is niet te tillen” 
Ik: “Oké ik kom er aan, maar blijf er van af, het 
komt van de genie en die houden van spullen 
opblazen” 



 

Nadat ik gearriveerd was heb ik eerst de 
buitenkant grondig geïnspecteerd. Zodra ik 
dacht dat het veilig was hebben we de kist 
naar buiten gerold. 
Eerst haalde ik de deksel er af (voorzichtig!). 
Als eerste trof ik wat gruis aan. 
 

 
Daarna werd al snel duidelijk dat we echt 
moeite moesten gaan doen. Zeker nadat de 
bekisting volledig verwijderd was.  
 

 
.Dus snel een pikhouweel en een moker 
gezocht en rammen maar…  
 

 
Toen dit niet goed leek te werken (ik had 
inmiddels een deuk in mijn schedel van het 
rondspringende gesteente) hebben we hardere 
maatregelen verzonnen. 
 

 

Dit met behulp van een vorkheftruck. 
Misschien als we het blok van grote hoogte 
laten stuiteren dit enig resultaat oplevert. 
 

Werkt dus ook niet. Er 
bleef niets anders over 
dan doorrammen. Er 
moest ook nog een 
betonschaar aan te pas 
komen, want goed 
beton is zwaar 
bewapend (de 
infanterist is dus 
volgens deze theorie 
ook van beton) 
Uiteindelijk werd er een 
klein gaatje gecreëerd 
en daar was onze 
geliefde “boeajavlag” 
terug.  

 

 
 
In ieder geval ontzettend bedankt voor het 
terugsturen. Je had mij gemeld de vlag terug te 
zullen sturen verpakt op geniewaardige wijze, 
dat is zeker gelukt. 

Er zijn vaak grappen die we met elkaar 
uithalen in dit bedrijf. Deze viel bij mij in de 
categorie: omrollen en tranen lachen, 
geweldige surprise dus (en sinterklaas is er 
nog niet eens). 
 
 
Eenheid 9 ingezet als OPFOR tegen het A 
Team 
 
Van 12 t/m 23 september jl. vond in de 
Marnewaard de oefening Urban Boeaja plaats. 
De Pantzerbestrijders van eenheid 9 werden 
voor deze oefening ingezet als oefenvijand 
(alias Oposing Force, aka OPFOR). Heel 



 

Marnewaard werd die week bezet door het A 
team….heel Marnewaard? Nou niet 
helemaal….één klein dorpje genaamd 
Marnehuizen bleef dapper weerstand 
bieden…. 
 
Het A - Team was voor deze oefening versterkt 
met een INF pel van 44 PAINFBAT en eenheid 
7, waarmee de totale gevechtskracht van het 
team bestond uit drie INF pels en een AT pel. 
Voor de oortjes en oogjes werd nog een sectie 
van de RECCEs aan het A Team toegevoegd. 
Na een week van voorbereidingen had het A 
team de opdracht om middels een 
compagniesactie het oord Marnehuizen te 
vermeesteren en met name de hoofdweg die 
van zuid naar noord door het oord loopt te 
vrijwaren van vijand. Later die week volgde 
een tweede compagniesactie met een 
vergelijkbare opdracht.  
Voor dergelijke oefening vraagt natuurlijk om 
OPFOR die in staat is om de trainende 
eenheid de leermomenten te verschaffen waar 
ze recht op hebben. Eenheid 9, versterkt met 
wat handjes van de bataljonsstaf voor deze 
taak aangewezen. 
Zondagmiddag verzamelde personeel en 
materieel op de base in Ermelo om aansluitend 
opgevoerd te worden naar Marnewaard. Daar 
aangekomen werd – na het ontvangen van de 
opdracht – het oord Marnehuizen ter 
verdediging ingericht. Er werden cfm opdracht 
onder andere twee strongpoints ingericht. 
Omdat de RECCE’s ’s avonds en ’s nachts al 
de startlijn over mochten om onze opstellingen 
en versterkte opstellingen in kaart te brengen 
liep onze opdracht al vanaf intreden duisternis. 
De volgende morgen konden we de vijand bij 
dagaanbreken verwachten. Ruim voor die tijd 
werden derhalve (na een toch al kort nachtje 
met een hoop patrouillegang en wachtlopen) 
de doorbesproken posities betrokken. Omdat 
het A-Team af zag van het ogenschijnlijke 
voordeel van de morgenschemering voor het 
inzetten van haar aanval op het oord, waren 
we ruim op tijd…     
Afgezien van het tijdstip van de aanval bleek 
de rest van onze analyse vwb het optreden 
van de vijand te kloppen: de aanval werd 
ingeleid door een rookscherm aan de westzijde 
van het oord, waarna de hoofdaanval cfm onze 
verwachting ingezet werd vanuit zuid. Twee 
Gill opstellingen en twee rit&run teams met 
pantzerfausten waren dusdanig gepositioneerd 
dat de vijand bij de inbraak al aanzienlijke 
verliezen werden opgelegd. Na twee uur waren 
er weer voldoende middelen opgevoerd om het 
gevecht voort te kunnen zetten. Vanuit het 
inbraakpunt werd vervolgens het gevecht 
voortgezet richting de strongpoints. Na een 
lange dag knokken werden uiteindelijk aan de 

hand van de middag de strongpoints 
aangevallen. Onder dekking van de VC-90 
(onze AT capaciteit was in deze fase van het 
gevecht al gereduceerd tot nihil) kwamen de 
genisten voorwaard die tot onze ergernis ook 
nog net op tijd een afzetdraad dat van een 
springpunt richting een HEW liep onklaar 
wisten te maken. In de strongpoints waren was 
nog slechts een enkeling inzetbaar, maar eens 
temeer werd aangetoond dat een huis dat ter 
verdediging is ingericht, zeer moeilijk te nemen 
is. Ook na de daadwerkelijke instrap werd de 
vijand nog aanzienlijke verliezen opgelegd. 
Aansluitend konden wij als OPFOR het oord 
weer vrij gaan maken van hindernissen en 
zandzakken en had het A team voldoende stof 
om te evalueren.  
Twee dagen later volgde een tweede actie. Het 
inrichten van het oord begon al een dag van 
tevoren waarbij wij als OPFOR moesten gaan 
plannen op een aanval vanuit zuid, met 
wisselopstellingen richting oost. Ook die nacht 
zouden de verkenners weer actief zijn. Naast 
de opgedragen bereden patrouilles en 
voetpatrouilles moeten de RECCEs ook een 
smeulende bbq hebben kunnen zien. Dit keer 
geen everzwijn, wel hamburgers…. De 
volgende dag waren we al ruim voor 
dagaanbreken in positie. Er werden wel wat 
verwaaide motergeluiden gehoord maar in de 
ochtendmist was niet te duiden uit welke 
richting deze kwamen en wat de sterkte was. 
Achterar bleek dat buiten ons zicht (dus toch 
noord….) twee pelotons reeds een 
wateroversteek gemaakt hadden om vanuit het 
struweel aan de noordzijde van het oord 
vervolgens de aanval in te zetten. Deze aanval 
te voet werd ondersteund met geconcentreerd 
vuur met automatische wapens en was gericht 
op enkele huizen die direct naast de ingerichte 
strongpoints lagen. Tegelijkertijd kwam aan de 
westzijde van het oord een aanzienlijk aantal 
voertuigen in positie onder dekking van een 
rookscherm dat vrij beroerd lag. Van deze 
voertuigen werd aan flink aantal direct 
uitgeschakeld. Door OTers werd evenwel ook 
een deel van de OPFOR uitgeschakeld 
(wegens: bevuurd door GILLs van eenheid 7 
en KETF van de CV-90s die wel zo slim waren 
geweest om buiten ons direct zicht in positie te 
komen). Vanuit west kwam vervolgens ook nog 
een peloton voorwaards dat op de loopbrug 
nagenoeg volledig gesleten werd door de inzet 
van een HEW en enkele geweerschutters. De 
voetaanval vanuit noord was evenwel 
agressief en verassend en was aanvankelijk 
ook zeer succesvol: ondanks aanzienlijke 
verliezen wisten ze vrij rap de inbraak op het 
eerste strongpoint te realiseren. Al snel was 
OPFOR aanzienlijk gesleten mede door de 



 

inzet van een relatief nieuw wapen: de 
GODGUN met een OTer eraan vastgeplakt…. 
Nadat de actie voorbij was, was het voor ons 
weer afbouwen en terugverplaatsen naar de 
kazerne. Ik denk zelf dat wij als Anti Tank 
eenheid een goede rol hebben gespeeld als 
OPFOR en het soms het A Team knap lastig 
hebben gemaakt. 
Waar ik deze OPFOR week ook ben 
achtergekomen is, dat als er ‘tripwires’ worden 
geplaatst het soms kan zijn dat op een hele 
mysterieuze manier deze tripwires afgaan 
voordat überhaupt de vijand er is…. Maar 
uiteindelijk heb ik zelf een leuke week gehad 
en ook weer wat dingen geleerd! 
 
Sld2 van Uffelen 
Chauffeur A voertuig, eenheid 9 
 
 
Tag der offenen Tür auf dem 
Truppenübungsplatz Oberlausitz  
 
In week 34 en 35 gingen wij en de rest van het 
bataljon op oefening in Oberlausitz, Oost-
Duitsland. Na een week graven en waarnemen 
kwamen wij op zaterdag ochtend aan op de 
kazerne om daar te genieten van een weekend 
break waarbij we in de avond zouden gaan 
bbq’en. Maar voordat het zover was moesten 
we een CV90 met complete bemanning en een 
Fennek met 1 mortier stuk + personeel leveren 
aan de opendag van ‘der Bundeswehr’. 

Met onze koppen 
vol camo en 

muggenbulten 
gingen we in de 
richting van 
schietbaan 8 waar 
onze plek was. 
Daar aangekomen 
werden we 
opgevangen door 
Adjudant Monster 
die de hele dag 
regelde. Ook zou hij 

op zijn beste Duits ons promoten met een 
megafoon (naar eigen zeggen had hij in ’40-’45 
een aardig woordje Duits opgedaan).  
 
Op de schietbaan hadden we ons eigen hoekje 
waar ook collega’s van de pantsergenie waren. 
Samen met de mike’s hadden we de 
voertuigen neergezet voor het publiek en 
daarnaast konden de Duitsers ons ook vragen 
stellen. Aangezien de gemiddelde Duitser 
geen engels kan (en wij geen Duits) was dit 
soms vrij lastig tot onmogelijk communiceren. 
Ook kreeg ik deze dag 428 keer de vraag of de 
CV90 Duitse bepantsering heeft en als ze daar 

een ‘nein’ op kregen waren de trotse Duitsers 
teleurgesteld.  
 

 
 
Naast de 2 voertuigen hadden we ook ons 
wapen arsenaal uitgestald die de bezoekers 
mochten vasthouden en zelfs mochten 
schieten met blancs. Alhoewel er op elk wapen 
een gele mondinsstop zat werd er toch 
fanatiek gericht en gekeken of ze raak 
schoten.  
Reactie op een Duits militair liefhebbers forum: 
“War mir neu, das man bei den 
niederländischen Kameraden als ziviler 
Besucher den scharfen Schuß probieren kann. 
Für die Bw durch Kriegswaffen Kontrollgesetz 
undenkbar!” 
Het klopt dat je bij onze duitse collega’s de 
wapens niet eens mocht aanraken maar dat 
we burgers nou met scherp lieten schieten ?!?! 

 
 
Drie keer op de opendag hebben we een 
demonstratie gegeven waarbij de Fennek in 
stelling kwam en bommen lieten vallen en de 
CV90 voorwaarts ging voor een bereden 
aanval. Dit maakte kennelijk een goede indruk 
aangezien de volgende reactie op het internet: 
 
“Die Bundeswehr, Polizei, Zoll stellten neben 
die Nierländischen Streitkräften allerlei Material 
aus. Aber die Holländer stahlen der 
Bundeswehr die Show durch ihre Aktionen. Sie 
hatten ihren neuen Schützenpanzer CV-90 
mitgebracht und machten mit ihm auch 



 

Vorführungen. Den Fennek gab es auch in 
Konfiguration als Mörserträger zusehen. Ich 
glaube, ich werde mich mal mit dem Bausatz 
"CV-90" von Academy beschäftigen. 
Man konnte bei den Jungs auch mal mit einem 
MG oder Sturmgewehr schiessen. Ich habe 
diesen "Service" auch genutzt, war 
beeindruckend. Bei der Bundeswehr hieß es 
nur bitte nicht anfassen.” 
 

 
 
Na een dag vol met gebaren taal, duitse chicks 
spotten en 859 rondjes draaien met de toren 
voor de kinderen; was het einde van de dag en 
kregen we gratis bockwurst mit bier! Al met al 
een aangename afwisseling van de oefening. 
 
Kpl van Beek 
Voertuigcommandant 
Charlie “hanen” Compagnie 
OPEN DAG OBERLAUSITZ.  
 
In de voorbereiding naar de oefening Peacock 
Advance in OBERLAUSITZ (DEU) werden wij 
gevraagd om materieel en personeel 
beschikbaar te stellen voor de zogenaamde 
Tag der offenen Tur die eens in de zoveel tijd 
gegeven wordt om de burgers uit de omgeving 
van de Duitse legerplaats de gelegenheid te 
geven wat er allemaal te koop is en natuurlijk 
waar hun belastingcenten naar toe gaat. 
Op zaterdag 27 aug was het dan ook zo ver. 
Met een scala aan vtgn en personeel reden wij 
naar onze demoplaats op schietbaan 9. De 
Ccie kwam met een CV90 compleet met een 
uitgestegen gp en een mrgp incl fennek. De 
Stafcie kwam met een YBZ  (berger). De 
Genie (111 Pagnie) kwam met diverse vtgn die 
met hun optreden te maken heeft en tevens 
hadden zij een mijnenveld uitgezet. Er werd 
door de Ccie drie demo’s gegeven, die begon 
met een inleiding van de mrgp, vervolgens 
reed de CV90 op tot aan het contact. Hierna 
steeg de infanteriegp uit en begon hun 
aanvalsdrills uit te voeren met veel boemen in 
het voorterrein. Dit alles onder grote publieke 
belangstelling. De Kpl’s van de YBZ (berger) 

deden goede zaken bij vooral het kleine volk. 
Deze konden na hartenlust met de kraan 
zwenken en proberen een  harpsluiting over 
een pion heen te krijgen. Ook was het druk bij 
de schieten met een Minimi en Colt. Men kon 
hier met blancs de schiethandelingen 
nabootsen. Bij de Genie was het ook een 
drukte van jewelste. Hier kon met zelf IED etc 
opsporen en bij een WLS met kraan werd met 
omhoog gehesen.  
Ik wil eenieder die hier zijn steentje aan 
bijgedragen heeft bedanken voor hun 
medewerking en inzet. Ik denk dat het 45ste en 
111 Pagnie de Landmacht en  zichzelf prima 
op de kaart hebben gezet. Dit werd door de 
Duitse cdt nog eens bevestigd omdat hij 
vertelde dat  de dag eigenlijk bedoeld was om 
zieltjes te werven voor de Bundeswehr, maar 
dat hij bang was dat zij zullen overstappen 
naar de Landmacht. Een beter compliment 
konden wij niet krijgen.  
 
De spreekstalmeester 
Aooi Monster 
Stoo Opn Sie 3 
 
Hiernaast een artikel uit de Duitse HEIMAT 
over „Tag der offenen Tür auf dem 
Truppenübungsplatz Oberlausitz“  
 
 

Truppenübungsplatz 
Oberlausitz erlebt 
Besucheransturm 
 
H A IDE Mit der Idee, die Lausitz nach Haide 
auf den Truppenübungsplatz Oberlausitz 
einzuladen, ist der Crew um Kommandant 
Lutz Pauketat eine Punktlandung gelungen. 
In den ersten fünfeinhalb Stunden lag die 
Besucherzahl schon bei 4600. Und da waren 
die Schranken zu den Schießbahnen 8/9 
noch längst nicht wieder geschlossen für die 
Öffentlichkeit. 

 
Einmal ein Hubschrauberpilot sein – für Justin wurde das am 
Sonnabend möglich. Fotos: Gabi Nitsche 

 



 

Der Fahrzeugstrom wollte gar kein Ende mehr 
nehmen. Obwohl die Mitarbeiter vom 
Dienstleistungszentrum der Bundeswehr in 
Haide zwei große Parkflächen vorbereitet 
hatten, reichten die nicht aus. An der 
kilometerlangen Zufahrt zur Technikmeile an 
den Schießbahnen 8/9 standen Auto an Auto. 
 
Stefan und Fips – zwei aufgeweckte Jungs aus 
Weißkeißel und Weißwasser – hatten sich auf 
ihre Räder geschwungen, denn die Chance, 
verschiedenste Militärtechnik aus der Nähe zu 
betrachten, selbst einmal in einen Wiesel zu 
steigen und Panzerluft zu schnuppern, 
wollten sie sich nicht entgehen lassen. „Wir 
wollen doch selbst mal Soldat werden.“ Was 
sonst. 
 
Für Familien war der Tag der offenen Tür ein 
wahres Eldorado. Mit dem eigenen Nachwuchs 
oder den Enkeln an der Hand konnte der Papa 
eben auch mal in einen echten Panzer 
steigen, ohne besonders aufzufallen. Die 
niederländische Truppe, die gerade mit 700 
Mann auf dem Platz trainiert, hatte einen 
regelrechten Technikpark eingerichtet und 
eingeladen, ganz, ganz nah zu kommen. Unter 
anderem einen modernen Panzer CV 90. Dass 
die Jungs ihr militärisches Handwerk 
beherrschen, demonstrierten sie mehrmals an 
diesem Sonnabend bei kurzen 
Gefechtsübungen – getarnt waren nicht nur 
die Panzer, die zur Freude der Zuschauer 
ziemlich rasant unterwegs waren und den 
Lausitzer Sandboden aufwirbelten. Getarnt, 
mit der Waffe im Anschlag, krochen die 
Soldaten herum. 

 
Über mangelnde Besucher konnte sich die Bundeswehr nicht 
beklagen. Gespannt verfolgten sie die Vorführungen. 
 

Bundeswehrangehörige vom Feldschirm-
jägerbataillon aus Seedorf präsentierten 
Wiesel, Marder und Co. 
 
„Schon nicht schlecht, was hier abgeht. Das 
sieht man ja sonst alles gar nicht. Hut ab“, 
lobten Dieter Fuchs und Andreas Hanl aus 
Weißwasser. 

 
Soldaten der niederländischen mechanisierten Brigade 
zeigten, dass sie ihr Handwerk beherrschen. 
 

An der Haltestelle, von der die angekündigten 
Platzrundfahrten starteten, riss die 
Warteschlange nicht ab. Geduldig harrten die 
Menschen aus, um mit den einem der drei 
gelben Mannschaftstransportwagen oder mit 
einem der drei Busse – bei dem Andrang 
hätten es gern ein, zwei Fahrzeuge mehr sein 
können - auf eine gut einstündige Tour zu 
gehen. Sie wollten die Weite des Platzes mit 
eigenen Augen wahrnehmen. 

 
Konzentriert versucht Arne den Bundeswehr-Kran zu 
dirigieren. 

Roland Schiller aus Königsbrück war absolut 
begeistert. „Bundeswehr braucht 
Transparenz, deswegen ist es genau das 
Richtige, was hier heute angeboten wird.“ 
Voll des Lobes äußerten sich nach ihrer 
Rundfahrt auch Lerches aus Daubitz. „Super, 
wir haben all das mal gesehen, was sonst ja 
nicht möglich ist.“ Nicht nur das ausgedehnte 
Übungsgelände, sondern tausende Hektar 
intakte Natur mit Deutschlands größtem 
zusammenhängenden Sicheldünengebiet und 
Moorflächen in den Senken, einem Seeadler 
hoch auf einem Baumwipfel, unzähligen 
Tierspuren und riesigen Heideflächen. 

 
Hauptmann Udo Schuchardt mit Gästen aus Königsbrück, 
Weißwasser und Daubitz bei einem Zwischenhalt während 
einer Platzrundfahrt. 
 

Über etwa zwei Kilometer erstreckte sich am 
Sonnabend das Gelände, wo es viel zu sehen 



 

und zuerleben gab. Dazu hatte sich die 
Bundeswehr auch verschiedene Partner mit 
ins Boot geholt: Bundes- und Landespolizei, 
Landeskriminalamt, Diensthundestaffel, 
Vereine aus der Region, aber auch fliegendes 
Personal. „Einfach klasse!“ , lautete das 
freudige Urteil vom Kommandanten 
Oberstleutnant Lutz Pauketat am Ende des 
Tages. „Es ist Wahnsinn, wie viel Besucher 
heute bei uns sind. Damit haben wir wirklich 
nicht gerechnet“, gestand Hauptmann 
Kubissa. Der zweite Mann auf dem Platz hielt 
die Regiefädenfür das Großereignis in den 
Händen. „Seit März laufen unsere 
Vorbereitungen. Es hat sich echt gelohnt. Alle 
Beteiligten haben eine super Arbeit gemacht. 
Dafür ein herzliches Dankeschön.“ 
 

Von Gabi Nitsche 
 
 
Hallo collega’s  
 
Vandaag wil ik het even hebben over de 
historische slag om de bruinkoolmijn in 
Oberlausitz. En hoe deze slag is gewonnen 
door de vuursteun. 
Er gaan verhalen rond dat dit verhaal niet 
historisch correct is. Dat zaken allemaal 
anders zijn gelopen als daadwerkelijk het geval 
is. Maar ik verzeker u dat dit verhaal ook door 
de leden van MCTC en de GTS is bevestigd.  
 
Het was 30 augustus 2011 toen de W-gp via 
de vbn te horen kreeg dat de gehele cie al 
richting de B115 was. We waren weer eens 
vergeten! Maar 30 min later was de M-gp in 
stelling en was de W-gp aangesloten bij de 
Romeo. De strijd kon beginnen! 
 
Het was even wachten maar na 15 min gingen 
de eerste vuren eruit, zoals gepland. Maar 
omdat de vijand toch iets andere tijden 
aanhield dan dat de W-gp rekening mee had 
gehouden was dit vuur minder effectief. Uit 
meerdere meldingen bleek dat de vijand al 
snel richting de hindernis oprukte welke de 
vijand na heel wat moeite doorbrak. Vanaf dit 
punt zijn alle meningen wel gelijk over het 
verloop van de gebeurtenissen. De uren hierna 
zijn controversiëler. Onterecht!  
Wat gebeurde er volgens de feiten. Rond 1600 
komt de vijand gefaseerd bij de bosrand aan 
ondanks het hinderlijke storen van onze Cv90 
en een clubje AT. In de bosrand vallen de 
eerste mortieren en daarmee worden de eerste 
vijanden uitgeschakeld. Door deze verliezen 
moet de vijand een verzorgingspunt inrichten 
en dit vertraagd de vijand enorm. In het 
noorden lukt het de vijand om door te breken 
tot aan de spoorlijn. Omstreeks 1700/1730 is 

de eenheid verspreid maar proberen ze over 
de spoorlijn te doorbreken. Ook hier vallen 
door een goed geplaatst mortiervuur 
slachtoffers en worden er weer een groot 
aantal vijanden uitgeschakeld. Hierdoor moet 
de vijand weer  reorganiseren wat weer tijd 
kost.  
Tijdens het reorganiseren word er rond 1740 
weer mortier vuur afgegeven en weer is het 
spot on! Uiteindelijk na veel pijn en moeite lukt 
het de vijand in het zuiden toch snel op te 
rukken richting de B115. Ons AT pel kon 
ternauwernood ontsnappen met als hoogte 
punt een goed geplaatst shot van end 4 op 
een vijandelijke Fennek die onze AT Fennek 
achterna zat en uitschakelde. Met dank aan 
een dip in het terrein. 
Uiteindelijk blijkt dat er ongeveer 45(!) 
gewonden en doden zijn gevallen bij de 
vijandelijke cie door de vust. Het gevecht is 
dus weer gewonnen dankzij de vust waardoor 
de B-cie niet veel meer tegenstand had en de 
vijand versloeg waardoor de Bruinkool weer in 
eigen handen was. 
 
Natuurlijk zijn er historische documenten 
aanwezig als bewijs van de strijd: 
 

 

 
W B-Cie 
 

Hanen in Oberlausitz!  
 
Op 22 Augustus van het jaar 2011, vetrokken 
de Hanen naar Deutschland. Na een hele 
lange busreis van ongeveer 10 uur kwamen 
we aan op de kazerne. Eenmaal daar 



 

aangekomen hebben we de voertuigen 
klaargemaakt om de oefening te kunnen 
starten. Onze eerste stop was ongeveer 
halverwege de route die we aan het volgen 
waren, om bij dag aanbreken ons 
verzamelgebied te kunnen betrekken.   
 
Na een lange COVO, konden we onze 
versterkte opstellingen gaan creëren. Na uren 
graven in de brandende zon, en kilometers 
constatina’s  te hebben gelegd was het 
wachtten op de vijand. ’S Nachts waren de  
verkenners al onderkend, en moesten we naar 
algeheel. Bij ochtend aanbreken kwam de 
hoofdmacht onze sector binnenrijden. Al snel 
waren er hoopjes voertuigen uitgeschakeld 
door onze bakken. De vijand trok zich terug, en 
hebben we de actie tot een goed eind gebracht 
(einde actie).  
Na alles opgeruimd te hebben, was het tijd 
voor de weekendbreak op de kazerne. 
Zaterdagavond was er een barbecue 
georganiseerd, en onder het genot van een 
koud biertje was het gezellig. Zo ook het 
gedeelte DOTBA (Dance Of The Burning 
Assholes). 
 
Volgende ochtend was er nog tijd voor een 
brunch, waarna we direct weer het veld 
ingingen. Bakken weer gereed en op naar het 
verzamelgebied. Daar onze sectoren weer 
ingenomen en konden de fase twee putten 
weer gegraven worden. Twee groepen gingen 
het vijandelijk gebied in om de WLP’s uit te 
brengen en hindernissen neer te leggen. ’S 
Avonds werden de WLP’s betrokken en lagen 
cruciale kruispunten onder waarneming. ’S 
Nachts werd de opmars van de vijand al snel 
gespot vanuit een WLP. De versterkte 
opstelling werd in algeheel gebracht. De twee 
groepen in het voorterrein schakelde enkele 
voertuigen uit met hun Hit and Run acties. 
Zodat de vijand al gesleten was toen ze bij 
onze verdedigingslijn aankwamen. Daar werd 
de rest van de vijand uitgeschakeld en was de 
actie voorbij. Het was tijd om alles op te ruimen 
en ons klaarmaken voor de verplaatsing naar 
de kazerne. Daar de voertuigen 
gereedgemaakt voor transport. De volgende 
dag was het voor uitgestegen tijd om zich klaar 
te maken voor de lange busreis terug naar 
Ermelo. Rond 1900 kwamen we daar weer aan 
en was de volgende dag een verlofdag(Hard 
werken is hard ontspannen). Al met al vonden 
wij het een geslaagde oefening en zetten wij 
met ze allen een stijgende lijn voort!  
 
Sld1 Mens 7 Sld1 v Zandbergen ehd 5 C-cie  
 
 
 

F oto’s WLP R gp Ehd 5 C-cie: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

KMS Jaardag  
 
Op 01 september jongsleden bestond de KMS 
60 jaar. 
Op 31 augustus vertrok de BA met de CSM’s 
en een All Terrain March team een dag voor 
einde oefening “Peacock Advance”  vanuit 
Duitsland om hieraan deel te nemen.  
Er waren 40 ATM teams uit diverse landen 
(o.a. uit de USA, België, Duitsland en 
Noorwegen) ingeschreven. Ons team betond 
uit sgt Berwald (Bcie) als teamcaptain, sgt 
Heinen (Ccie), sgt v Eijk (Stafcie), sgt Mink 
(Acie), sgt Hensen (Bcie) en reserve was sgt 
de Jong (Acie). 
 

 
 
Zoals op de foto te zien gingen zij vol goede 
moed van start. Vorig jaar was ons team nog 
tweede en ze gingen dit verbeteren. Door een 
helaas kaart lees fout liepen ze echter drie 
kilometer om. Ze kwamen alsnog op een 
negende plaats binnen. Op zich nog een 
knappe prestatie, maar niet goed voor de 
prijzen. 
Buiten de ATM was er een schietcompetitie en 
een spelcompetitie  waar we dit jaar niet aan 
meededen.  
Om het sportgebeuren heen was er vanaf de 
middag een reünie van oud KMS leerlingen, 
waar 3400 (oud-) onderofficieren op af waren 
gekomen. Een drukte van belang op de van 
Horne kazerne en erg gezellig. Veel zweet en 
hier en daar een biertje waren goed voor 
gezelligheid en de saamhorigheid. 
Onder het motto “drie maal is heus” gaat 
volgend jaar vast weer een afvaardiging naar 
deze mooie jaardag. Nog even in Weert en 
straks in Ermelo!!!! 
 
Jullie Regiments- en bataljonsadjudant, 
Aooi J.M.Rouw 
 
 
 
 
 

Duizendéén, duizendtwee, duizenddrie 
Parachutecontrole  
 
Dinsdag 12 juli starten de Hanen met de 
grondopleiding. Die bestaat uit diverse 
onderdelen, die allemaal voorbij kwamen 
tijdens de les in het lokaal. Er werd gebruik 
gemaakt van diverse foto’s en video’s om het 
duidelijker te maken. Na een hele dag inzet te 
hebben getoond zou er normaal gesproken 
gesprongen kunnen worden, maar het werd 
heel snel donker waardoor er niet gesprongen 
kon worden. De volgende dag kwamen we 
opnieuw tevergeefs naar Teuge omdat het 
heel de regende kon er opnieuw niet 
gesprongen worden, dit bleef zo tot vrijdag. 
Vrijdag was het zover, de eerste sprongen 
konden worden gemaakt!  

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

Nieuwe P&O adviseur voor 45 Painfbat  
 
Bij aanvang van mijn functie als P&O adviseur 
voor 45 PIB, werd mij  tijdens 
kennismakingsgesprekken met BA en BC 
gevraagd om mij in de ‘Oranje Gelderlander’ 
nader voor te stellen aan het personeel 
werkzaam bij 45 PIB.    

  
Mijn naam is kapitein 
Bas Corstjens. Na 8,5 
jaar diverse parate 
functies bij de Artillerie is 
mijn huidige plaatsing 
mijn eerste functie als 
P&O adviseur.  
Het is mijn ambitie om 
Commandanten en 
personeel van 45 PIB zo 
goed mogelijk te 
ondersteunen op het 
gebied van P&O 

gerelateerde 

onderwerpen. In deze turbulente tijd kan naar 
mijn mening een goede integratie van P&O 
advies en eenheid grote meerwaarde bieden 
voor zowel personeel als organisatie.      
Ik ben woonachtig in het mooie Noordelijke 
deel van Arnhem. Hier woon ik samen met mij 
vriendin. Naast mijn functie besteden wij 
samen met veel plezier veel tijd aan ons bedrijf 
Lifestyle Solutions. Wij begeleiden diverse 
doelgroepen op het gebied van voeding en 
beweging. Onze doelgroep is redelijk veelzijdig 
en bestaat derhalve uit mensen met 
gewichtsproblemen tot professionele sporters. 
Door persoonlijke programma’s en 
begeleiding, in combinatie met het specifiek 
gebruik van door ons zelf ontwikkelde 
sportvoeding wordt er hard gewerkt aan 
uiteenlopende doelstellingen.   
In mijn vrije tijd doe ik graag sociale dingen 
met gezellige mensen. Daarnaast vul ik mijn 
overige tijd met hardlopen, fietsen (ATB en 
race), survival, MVK, fitness, en dat soort 
zaken.  
 

 
 
Ik heb veel zin in mijn functie bij 45 PIB en ik 
hoop de eenheid de komende jaren zowel op 
functioneel als op sportief gebied van dienst te 
kunnen zijn.   
 
Kap Corstjens 
P&O adviseur 45 Painfbat 
 
 
Sie 2 45 Painfbat  
 
Waarom moet u bij de Sie S2 langs met uw 
loopbriefje? 
Wat regelt en doet de Sie 2 binnen het bataljon 
eigenlijk 
 
1.Verklaring Geen Bezwaar (VGB), wat is dat? 
2. Uw defensiepas, wat te doen bij vermissing?  
3. Toegang tot wapenkamers. 
4. Toegang tot de HEIDEPOORT, waarom is 
het nu zo geregeld 
5. Wachtconsignes 
6. Stafkaarten, hoe komt de eenheid aan 
stafkaarten. 



 

7. Algemene info over gebeurtenissen in de 
wereld 
8. CBRN opleidingen en trainingen 
9. Bijlage Inlichtingen en Veiligheid voor onze 
(schiet) oefeningen 
10. Algemene veiligheidszaken 
11. Uw Sie S2 is bereikbaar via telefoon of e-
mail 
 
1.Verklaring Geen Bezwaar (VGB), wat is dat? 
Uw gegevens worden gecontroleerd op het 
moment dat u solliciteert voor een baan bij 
defensie, dit wordt gedaan door de Militaire 
Inlichtingen en Veiligheids Dienst (MIVD).  
Indien er geen ernstige delicten of bezwaren 
zijn uit uw verleden of binnen familie/ 
kennissen kring wordt er door de MIVD een 
Verklaring Geen Bezwaar (VGB) afgegeven.  
 
Iedereen binnen defensie heeft een VGB 
gekregen U krijgt hem na de AMO via het 
schoolbataljon of vanuit de KMS of KMA  
U dient het VGB af te geven bij plaatsing bij 
een onderdeel, deze wordt ingeleverd bij de 
Sectie 2 (Sie 2) van het bataljon. 
 
Om te zorgen dat deze informatie te allen tijde 
up to date blijft worden uw gegevens bij 
plaatsing en bij vertrek door ons gecontroleerd, 
daarom moet u met uw loopbriefje bij ons 
langs komen. 
 
De VGB is geldig voor een periode van 5 tot 10 
jaar. Als u een strafbaar feit begaat en u wordt 
daarvoor veroordeeld kan dat in sommige 
gevallen betekenen dat uw VGB wordt 
ingetrokken en dat u dus de kazerne dient te 
verlaten.  
 
2. Uw defensiepas, wat te doen bij vermissing?  
Iedereen binnen defensie heeft een 
defensiepas gekregen, deze heeft een 
beperkte  geldigheidsduur. 
Het is uw eigen verantwoording om te zorgen 
dat u op tijd een nieuwe pas aanvraagt. Als uw 
nieuwe pas binnenkomt kunt u bij de Sie 2 uw 
pinbrief ophalen (elke pas krijgt een code mee 
om straks te gebruiken op defensiecomputers) 
Mocht u uw pas kwijtraken dan dient u aangifte 
te doen bij de KMAR. 
Met die aangifte komt u bij de Sie S2 langs en 
dan vragen wij voor u een bezoekerspas aan, 
die is geldig zeker 2 weken. In de tussentijd 
kunt u een nieuwe pas aanvragen. 
Zodra uw nieuwe pas binnen is krijgt u bericht.  
Bij de Sie S2 kunt u een pinbrief op te halen en 
daarna kunt u de nieuwe ID afhalen bij de 
administratie. 
 
 
 

3. Toegang tot wapenkamers 
Uw PCC maakt per half jaar een lijst met 
personeel dat toegang mag hebben tot de 
wapenkamer, dit is een MIPPS lijst. Die lijst 
wordt door de Sie S2 gecontroleerd.  
Op die lijst staan maar een paar mensen, dit is 
om te voorkomen dat er zoveel mensen elke 
keer de wapenkamer in en uit kunnen dat er 
geen overzicht meer is.  
 
4. Toegang tot de HEIDEPOORT 
Dat is de achterpoort van de kazerne, daar 
waar u de kazerne kunt verlaten bij de oude 
spuitplaats, dus niet de poort waar een 
burgerbewaker bij zat. 
Voor deze poort mogen 15 personen per 
compagnie worden gemachtigd. 
Om te voorkomen dat er ongewenste personen 
via deze poort naar binnen gaan dient u dan 
ook te blijven wachten tot de poort weer 
gesloten is. Dit om te controleren of er niet 
iemand anders dan u binnen komt. Dit geldt 
ook voor de andere achterpoort. 
 
5. Wachtconsignes 
Op het moment dat de eenheid op oefening 
gaat en er een bivak betrokken wordt of een 
gebouwen complex wordt gebruikt zal er door 
de eenheid wacht gelopen moeten worden. 
De consignes die gelden voor de wacht 
worden door de Sie S2 gemaakt en de 
uitvoering van de wacht wordt ook door ons 
gecontroleerd. 
Denk bijvoorbeeld aan uw wachtbeurten op 
Horsten tijdens de schietseries. 
 
6. Stafkaarten 
Bij de Sie S2 zijn stafkaarten van Nederland en 
oefenterreinen in het buitenland te verkrijgen. 
Om op tijd uw kaarten binnen te hebben is er 
een besteltermijn van ongeveer 6 weken. 
Heeft u dus kaarten nodig dan moet u deze op 
tijd bij ons bestellen.  
Van Nederland en oefenterreinen in Duitsland 
ligt er een redelijk aantal kaarten in opslag bij 
de Sie 2. 
 
7. Algemene info over gebeurtenissen in de 
wereld 
De Sie S2 houdt een overzicht van 
probleemgebieden bij. 
In de hal van geb 30 op de bovenste 
verdieping kunt u een wereldkaart vinden waar 
we de probleem gebieden op hebben 
aangegeven. 
Op dit moment worden er oa gegevens 
bijgehouden over Kunduz en Libië 
bijvoorbeeld, stel dat de regering roept dat 
defensie straks ergens een taak gaat vervullen 
hebben we alvast wat algemene informatie 
verzameld.  



 

Ook de landen waar op dit moment conflicten 
zijn hebben onze aandacht. 
 
8. CBRN opleidingen 
Binnen de Sie 2 werkt de Wmr1 Bos. Hij is 
gespecialiseerd op het gebied van CBRN. Hij 
regelt samen met alle functionarissen die bij de 
compagnie ook een CBRN opleiding hebben 
gevolgd dat ook u uw opleiding krijgt. 
 
9. Bijlage Inlichtingen en Veiligheid bij diverse 
orders en oefeningen 
De Sie S2 zorgt voor de invulling van die 
bijlage. Hierin worden een aantal zaken 
aangegeven die gelden voor een bepaalde 
periode of een bepaald gebied. 
Wij geven de algemene zaken aan zoals als 
het weer en het terrein maar ook vertellen wij 
wie de strijdende partijen zijn, wat kunnen we 
wel of niet van hen verwachten. Hier wordt het 
optreden van het bataljon op afgestemd.  
 
10. Algemene veiligheidszaken 
Denk hierbij aan de Sie S2 als vraagbaak bij 
alle zaken waar veiligheid bij komt kijken. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
Te Beschermen Belangen (TBB) (Onder 
andere computers, wapens, instrumenten) 
Niet alles mag zomaar meegenomen worden 
buiten de poort. 
Niet alles mag zomaar mee in de trein. 
Niet alle mag zomaar mee in voertuigen 
Heeft u twijfels dan kunt u de vragen stellen bij 
de Sie S2, telefoonnummer zie onderaan. 
 
Wapentransporten: Wapentransporten 
MOETEN worden aangegeven bij de KMAR. 
Dat gaat via de Sie 2. Ga dus niet op pad 
zonder dat dit bekend is bij de KMAR. In geval 
van nood of pech zult u actie moeten 
ondernemen om te voorkomen dat de wapens 
in verkeerde handen vallen. Vraag uw PCC 
hier naar. 
 
Sleutels : Is er een sleutel regeling? heeft u 
getekend voor uw bureausleutel? 
 
Computers : Is uw informatie veilig als u uw 
computer achterlaat. Staat het scherm gericht 
op een raam of deuropening en kunnen er 
ongewenst mensen lezen wat u aan het doen 
bent?  
Blokkeer uw computer als u deze achterlaat en 
zet het scherm zo neer dat deze niet naar een 
raam of deur gericht is..  
 
Papierwerk : Ligt uw bureau vol met 
persoonsgegevens van uw personeel? Laat u 
uw eigen persoonsgegevens slingeren? De 

schoonmaaksters zijn bijvoorbeeld niet 
gescreend. Wat doen zij met uw gegevens? 
Leg dit soort zaken dus in een bureau lade of 
kast als u weg gaat. 
Doe het bureau op slot als u deze verlaat. 
 
Bouwvakkers, stratenmakers, elektriciens, 
enz. Er zijn bedrijven die door defensie 
gecertificeerd zijn en die mogen werken op 
kazerne terreinen.(ABDO bedrijven) 
Deze bedrijven laten heel af en toe ook 
personeel werken dat niet gescreend is.  
Als u mensen aantreft op locaties zoals 
parkeerplaatsen, onderhoudslocaties, 
wapenkamers of aus hokken dan dient u, bij 
twijfel, te controleren of zij een defensie 
(bezoekers) pas dragen. Hebben zij deze niet 
dan dient u hen te begeleiden naar de 
kazernewacht. Deze moet dan controleren of 
dat personeel wel of niet de kazerne op mag 
en waar zij vandaan komen. 
 
11. Uw Sie S2 is bereikbaar via telefoon of e-
mail 
 
Hoofd Sie S2: 
Kap Lengkeel 03414 77310 
 
Adjudant Gevechtsinlichtingen(GI) Militaire 
Veiligheid (MV): 
Adj Jansen 03414 78058 
 
STOO CBRN/ GI:  
Wmr1 Bos 03414 78059 
 
STOO GI: 
Wmr Mol (Per 01-04-2012 komt er een functie 
vrij) 03414 78289 
 
STOO GI/GOLM: 
Sgt Goebel (per 01-10-2011 is er een functie 
vrij) 03414 78289 
 
Kpl1 Broeke (per 01-10-2011 is er een functie 
vrij voor een sld ) 
Kpl1 Fokkema 
Kpl1 Koster 
 
 
TOZT 
 
Om los te komen uit de peoplesoft 
werkelijkheid, bezig te zijn met je vak als 
officier van de infanterie en te streven naar 
beter worden in bevelvoering, besluitvorming 
en leidinggeven, organiseerden C B-cie en C 
Stst-cie voor het zomerverlof een TOZT met de 
pelotonscommandanten van het 45e Bataljon. 
Het hoofdonderwerp was toen, het 
verdedigend gevecht.  



 

Inmiddels zijn er binnen ons bataljon weer een 
groot aantal nieuwe pelotonscommandanten 
op stoel gekomen. Wederom een mooi 
moment om een TOZT te organiseren waarbij 
dit keer het aanvallend gevecht centraal zou 
staan. 
 

 
 
Op maandag 3 oktober was de start van de 
TOZT. De TOZT begon door middel van een 
bevelsuitgifte met aansluitend het doorlopen 
van het OATDOEM.  
Na de diverse terugkoppelingen (CB, CBB’s) 
stonden alle neuzen dezelfde kant op en 
konden we ons klaarmaken voor de 2e dag. De 
2e dag begon in de omgeving van Zutphen, 
hier presenteerden de diverse syndicaten hun 
operatieplannen en werd er volop 
gediscussieerd over tactiek. Tevens werden de 
pc’n door diverse “kwikkies” op scherp gezet. 
Hierbij moest de vijand het natuurlijk altijd 
ontgelden!  

 

Na een korte evaluatie van de TOZT was het 
weer tijd om richting het veilige Ermelo terug te 
keren en weer over te gaan tot 
de………………… 
 
Enkele uitspraken gedurende de TOZT: 
-De vijand moet gewoon doen wat ik zeg. 
-Ik sluit mij daarop aan. 
-Don´t fight the kwikkie. 
-Is dat conform het oogmerk. 
-Ja maar. 
-Het gaat er niet om wat je zegt, het gaat erom 
wat de ander denkt dat je zegt. 
-In de VTO hebben we dat anders geleerd. 
-Waar is hier de veerstoep. 
-Met 4 CV90´s buurten in pittoresk 
Bronckhorst. 
-Een combi is geen CV90! (zie foto) 
-Ik zie geen beperkingen.  
 

 
 
Tot de volgende TOZT!  
C B-cie & C Stst-cie 
 
 

Pilot sport training  
 
woensdag 7 september , begon het 45e aan 
een voortest voor een project van de sport om 
ons een beter programma te geven dan dat het 
nu is. De beste cie moet eraan meedoen (B-
cie). De voortest begon met het invullen van 
een formulier en een filmpje van de 



 

opdrachten. Je werd gewogen ,je lengte en je 
vetpercentage werd opgemeten. Daarna 
moesten we korte sprintjes trekken, 
aansluitend pushups 1min lang en sit ups in 
een nieuwe vorm.  Ook een stukje verspringen 
uit een stilstaande beweging en als een 
afsluiter werd ook je conditie getest met een 
hartslagmeter om . 2400 meter rennen op de 
sintelbaan in een zo snel mogelijke tijd. 

Vrijdag werden wij als cie uitgekozen door de 
sport om deel te mogen nemen aan het nieuwe 
programma.  
Maandag begonnen we uiteindelijk met het 
programma . We begonnen op het univeld met 
een stukje coördinatie opdrachten en moesten 
die op een correcte wijze uit voeren. Daarna 
gingen we op intensiteit 2 rondjes lopen van 
ongeveer 1km, je moest dan zoveel mogelijk 
rondjes lopen in 30 minuten. We sloten deze 
les af met een krachtcircuit  waarbij we elke 
opdracht 45 seconden moesten uitvoeren. De 
opdrachten bestonden uit biceps, triceps, para, 
uitvalspas, burpees, squats en situps. Dit 
circuit deden we twee keer bij deze intensieve 
sportles.  

Dit traject loopt tot 12 weken ,om de paar 
weken krijgen we een meeting van de test of 
we erop vooruit zijn gegaan. Ik vind hel wel 
leuk om deel te mogen nemen aan het zo’n 
traject, want je kun namelijk precies zien of je 
erop vooruit ben gegaan en/of je 
vetpercentage minder is geworden. Deze test 
is bedoelt voor een korte explosieve kracht , 
dus voor korte felle acties. Na dit opwerktraject 
kan ik zien of ik erop vooruit ben gegaan of dat 
juist het oude programma van de sport beter 
is. 
 
Daniel wikselaar. 

B-Cie 
 
 
Wist u datjes van Sgt1 Huitema…. 
(Oberlausitz) 
 
Wist u dat…. 

 
De Kpl1 van dijken in zijn vinger is gebeten 
door een Anaconda van minimaal 10 meter 
(volgens hem dan) terwijl hij aan het bellen 
was met zijn vriendin. 
 
Het oefen terrein slecht verlicht is. 
Volgens de OT hadden zij voorrang op een 
oude T-34 tank die van links kwam, resultaat 
MB totaal los. 
 
Dat je ook met een fennek een lekke band kan 
krijgen……(dankzij de genie met hun egels) 

Of niet eenheid 7? 
Dat de YBZ moeite had met het oefenterrein… 
 
Dat het echt heel warm was… 
 
 
 
 
 
 
 

 




