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CV90 bij dag aanbreken tijdens FTX PEACOCK EXPLORE

Van de Regimentscommandant,
Ik zal in deze laatste Oranje Gelderlander van
2011 en tegelijkertijd de eerste van 2012 met
jullie terugkijken en vooruitkijken.

Terugkijkend naar het laatste kwartaal van
2011 was het voor alle compagnieën een
drukke en erg leerzame tijd. Eenieder van ons
heeft zijn leermomenten gehad, met en zonder
de mooie beelden van het MCTC als
ondersteuning.
De periode startte met de OVG in Marnehuizen
van de C-Cie. Een oefening waarbij ook onze
“Hanen” op teamniveau konden oefenen.
Weliswaar zonder tanks maar met een alweer
verder
ontwikkelde
offensieve
en
geïntegreerde rol voor de CV90’s. Daarnaast
werden ook de nieuwe kadersets met twee
luitenants en naast de OPC, een PS per

painfpel verder beproefd. Er zijn weer
waardevolle lessen geleerd over de kracht van
het painfpel CV90, de dubbele kaderset en niet
te vergeten het BMS met de uitgestegen
F@stnet radio’s.
In november was er voor het hele bataljon de
schietserie met helaas voor een enkele cie
nogal wat mist. Ook hier hebben we weer
stappen en stapjes gemaakt in de richting van
het certificeren van onze pelotons en cie’n.
Midden in de schietserie vond de oefening
Peacock Explorer plaats voor het hele bataljon,
een hoogte punt in dit kwartaal. Helaas zonder
onze eigen C-Cie maar wel versterkt met de CCie van 44 Painfbat en onze vaste
Pantsergeniecompagnie. Tijdens Explorer
werd in een carrouselvorm aangevallen en
verdedigd
in
het
middenterrein
van
Oefenterrein Bergen. Tijdens deze oefening
zijn grote stappen gemaakt door de cie’n.
Parallel daaraan hebben ook de pelotons en
de bataljonsstaf waardevolle leermomenten
gekregen.
Er waren nog twee andere hoogtepunten in het
laatste kwartaal van 2011. Als eerste de
tweede plaats bij de sportbokaal van de
Koninklijke Landmacht zowel overal als
specifiek. Helaas hebben we hem niet
gewonnen. Maar tweede van de hele KL in
combinatie met ons erg volle programma blijft
een super prestatie van het hele bataljon. Het
andere
hoogtepunt
was
de
verkennerswedstrijd voor de KL. Deze
wedstrijd om de zilveren kijken is op een zeer
overtuigende wijze en met groot verschil
gewonnen door onze verkenners. Wederom
een super prestatie.
Terugkijkend op dit laatste kwartaal heeft het
bataljon zowel op tactisch, schiet technisch als
op sportief gebied erg goed gepresteerd. Dit is
een prima basis voor het aankomende jaar
waarin we nog meer gelegenheid krijgen om
verder te groeien.
2012
Als we vooruit kijken naar 2012 zijn wij met het
45e in de unieke gelegenheid om ondanks
bezuinigingen en schaarste erg veel te mogen
oefenen en schieten. Ons bataljon heeft de
unieke kans om als eerste compleet met onze
Fenneks, CV90’s en het BMS operationeel
gereed te kunnen worden. Hiertoe doorlopen
we een intensief, uitdagend oefen- en
trainingsprogramma. En krijgen we op vele
gebieden de prioriteit die daarvoor nodig is.
Het is aan ons om de hoge verwachtingen aan

ons bataljon waar te maken. Als we verder
bouwen aan het bataljon, met onze “no non
sense” & “can do” mentaliteit, en genietend
van de ons geboden mogelijkheden zal dit een
erg mooie periode worden in ons militair leven.
Als eerste grote hoogtepunt zal in maart de
oefening Peacock Ultimatum plaatsvinden op
het oefenterrein Bergen waar we met het
gehele bataljon op vele gebieden geoefend
gaan
worden.
In de aanloop daar naartoe gaan we in week 2
en 3 met het bataljon naar het oefenterrein
Oberlausitz om de inhaalslag met de C-Cie af
te ronden en de A-Cie en de StStCie in de rol
van D-Cie verder te trainen. Tegelijkertijd zal
de B-Cie zich concentreren op OVG en een
training doorvoeren in het winterse Bad
Reichenhal.
Februari zal in het teken staan van het
behouden en verder uitbouwen van de basis
met de “ functieweek” op niveau 1+ en de
compagniesoefeningen
op
groepsen
pelotonsniveau. In maart zullen we dan via de
schietserie de oefening Peacock Ultimatum
inrollen om daar op alle niveaus parallel te
trainen.
Ik dank de vele schrijvers voor hun artikelen en
wens eenieder veel leesplezier met onze
Oranje Gelderlander !
Uw regiments- en bataljonscommandant,
Luitenant-kolonel M.L.E. Schmidt

Van de Regimentsadjudant,
Van jullie Bataljons – en Regimentsadjudant,
Op 08 december zijn de
onderofficieren bij elkaar
geweest.
Daar hebben we het
gehad over discipline.
Discipline heeft meerdere
betekenissen, maar de
mooiste
vind
ik
“TOEWIJDING”.
Een ouderwets woord,
maar met veel betekenis.
Hier hebben we over
gesproken.
Daar kwamen veel dingen
uit, zoals:
Betrokkenheid
en
betrokkenheid zit in je
hart.

Als je dit vak gekozen hebt dan moet je er ook
voor gaan.
Voor je buddy, voor je groep, je compagnie, je
bataljon.
Daar ben je trots op.
Zorg dat jij de beste bent. Zorg dat jou groep
de beste wordt.
Ga ervoor. TOEWIJDING. 24/7. Hier en
mogelijk straks in een inzetgebied.
En ook in 2012.
Prettige feestdagen allemaal en een gezond,
gelukkig 2012 gewenst,
Jullie Regiments- en Bataljonsadjudant,
Aooi J.M.Rouw

FTX PEACOCK EXPLORER
Ik ben tweede luitenant Bart, woonachtig in
Delft. Ik ben vlak na het zomer verlof pc
eenheid 6 geworden bij de B cie. Ik ben in
februari 2009 op de KMA begonnen en een
jaar later aan de VTO infanterie officieren. Na
het succesvol afronden van de VTO en Vakol
ben ik aansluitend de cv90 cursussen
ingegaan.
Vrijdag ochtend 11 november vroeg de bussen
in en oefening voor 2 weken Duitsland. De 7
opvolgende dagen zouden wij ons bevinden in
het midden terrein van Bergen. Hier hebben
we ons bezig gehouden met niv 4 acties tot niv
5-. Ik zelf heb hier opgetreden als uitgestegen
pc bij eenheid 2.4. Het toekomstig infanterie
pel zal gaan bestaan uit 2 luitenanten. Over
het optreden hiervan in het veld staat nog niks
omschreven en staat dus nog in de
kinderschoenen. Wij hebben de eer om dit pad
als een van de eerste te bewandelen. De
eerste twee dagen stonden in het teken van
voorbereiding op de oefening. Zondag
begonnen met covo en maandag ochtend
voorwaarts.

Maandag ochtend vroeg reveille, snel spullen
inpakken en instijgen achter in de cv90. Vanaf
dat moment was het eerste deel van de actie
bereden. Wij waren het spits pel en moesten
de voorwaarden kweken voor de opvolgende
eenheden. Onderin keken we mee hoe de
voertuigen zich een weg baande door het nog
donkere bos. We moesten een brug in eigen
handen krijgen voor de voorzetting van de
opmars. Op BMS kon ik zien dat we vlak bij de
locatie van de brug waren. Ik kreeg de laatste
info van de bereden pc door, de achterklep
ging open.

Nog in de ochtend douw gingen we ten westen
van de brug het water over met
gevechtsbootjes. Het plan was 1 groep de over
kant in de gaten laten houden en 2 groepen
die dan zullen kunnen oversteken onder
dekking van hun. Pel 2.5 zal ons op de hielen
volgen.
Dit
water
bleek
echter moeras
te
zijn
en
ondanks natte
broeken
en
schoenen
waren we toch
rap
aan
de
overkant
om
een brughoofd
te vormen. Door
het ontbreken
van de vijand
die dachten dat
wij een brug
meer oostwaarts zouden gebruiken was het
brughoofd snel gerealiseerd en de genie kon
de brug gaan vrijmaken van mijnen. De
voertuigen bleven zagen aan hun kant van de
brug en wij deden een poging om al zoveel
mogelijk het voorterrein te verkennen. Niet
lang daarna kregen we het teken dat de brug
veilig was en ging ik met het peloton te voet
verder richting noord. We moesten zorgen voor
de flank en kont beveiliging van de voertuigen.
De vijand moest toen erachter zijn gekomen
dat we bij die brug zaten, want geen 5 min
later hoorden we achter ons de vust inslaan op

de brug. Daar was nog een groep aanwezig
van mij waaronder mijn E.
Dan toch met 2 groepen en zonder E verder
richting noord, het eerste boscomplex waar
we terecht kwamen werden we beschoten door
een goed opgestelde cv90 boven op een berg.
Met front richting noord een opstelling ingericht
met nog maar 1 groep. Onze voertuigen waren
op dat moment ook niet meer inzetbaar, wat
betekende dat ik het commando over 2.4 over
moest nemen. Achter de opstelling heb ik de
cc kapitein Donker opgevangen en laten zien
wat de situatie was. We kregen opdracht hier
opstelling uit te breiden en wachten op
versterking. De kapitein was nog geen 2 min
weg of hij kwam alweer terug. Zijn cv90 was
aangegrepen door een at koppel op 100 meter
1 boscomplex noord van ons. Volgende
opdracht luiden als volgt: ‘’Jij gaat dat
boscomplex zuiveren’’. Met een cv90 voor
flank beveiliging ben ik met 7 man dat
boscomplex ingegaan. We stuiten al snel op
een fennek die totaal verrast was en de andere
kant op keek. Aan het eind van het
boscomplex halt gehouden. Op dat moment 3
maal fennek vijand uitgeschakeld en een
soldaat eigen zijde gewond aan zijn arm.

Een groep kan toch meer dan je op dat
moment denkt. Aan de andere zijde van het
vak was 2.5 in de halt gegaan en consolideert.
Wij hebben het zelfde gedaan en vanaf dat
moment was het wachten op de doorschrijding.
Tlnt Bart
PC ehd 6 Bcie

Peacock Explorer in de BISON:
‘Battle’ tussen infanteriebataljons
Bij het aanbreken van de dag ziet het
oefenterrein in het Duitse Bergen er vredig
uit. De opkomende zon verdrijft de
mistbanken en op de heide is het die
ochtend op donderdag 17 november
nagenoeg stil. Niets lijkt te herinneren aan
de gevechten die er die nacht hebben
plaatsgevonden. Maar niets is minder waar.
Op de vlakte staan Fenneks en Cv90’s
verscholen, klaar voor de volgende actie.
Terwijl op de naastgelegen kazernes de staven
van de drie Nederlandse manoeuvrebrigades
worden getraind, waaronder die van 43
Gemechaniseerde
Brigade,
werken
de
infanteristen van 45 pantserinfanteriebataljon
zich in het Duitse oefenterrein op voor de
Operationele Gereedstelling van het bataljon in
juli 2012. De infanteristen uit Ermelo worden
daarbij vergezeld door de cobra’s van 44
Pantserinfanteriebataljon.
“De Charliecompagnie van 45 is zich nog aan
het opwerken naar niveau 4”, legt kapitein
Pieter Zuur uit. “En bij 44 zijn veel mensen op
uitzending naar Kunduz, waardoor ze niet met
het hele bataljon kunnen oefenen. Op deze
manier kunnen beide bataljons alsnog op deze
manier de mat op”, aldus de kapitein van de
sectie Operatiën van 45 Painfbat. Zowel de
Alfa- en Bravocompagnie van 45 Painfbat, als
de Charliecompagnie van 44 Painfbat, worden
van 13 tot en met 18 november in een actief
bataljonsgeleid roulatieschema getraind in
offensieve en defensieve operaties op
teamniveau. Tijdens de oefening Peacock
Explorer ligt de nadruk dan ook op integratie
van genie, vuursteun en logistiek.
‘Bataljons samen de mat op’
‘Gezonde concurrentie’, zo zien de twee
infanteriebataljons van de brigade de strijd
tegen elkaar. Of zoals kapitein Sander Donker,
commandant Bravocompagnie omschrijft: “Je
vecht tegen een vijand die ook wil winnen.

” Maar de ‘battle’ is ook een goede leerschool
voor de infanteristen vertelt sergeant der
eerste klasse Jan Versnel. “Je leert niet alleen

van je eigen fouten, maar indirect ook van
elkaar”,
meent
de
plaatsvervangend
pelotonscommandant
van
de
Charliecompagnie.
Peacock
Explorer
biedt
volgens
de
infanteristen dan ook een goed scenario,
waarbij de drie compagnieën regelmatig van
de aanvallende naar de verdedigende rol
rouleren, in een uitdagend terrein. Donker:
“Het is voor ons de tweede keer dat we met de
CV90 oefenen in een groot oefenterrein.
Vergeleken met Bergen, is de Leusderheide
een postzegel. Hier kunnen we daadwerkelijk
door het terrein manoeuvreren en zie je pas
echt de kracht van het voertuig.” En van die
kracht, maakt de kapitein in de nacht van
woensdag op donderdag goed gebruik.
‘Dwars door moerassig gebied en dichte mist’
‘De door de vijand
bewaakte brug
overmeesteren, voordat de dag aanbreekt’, dat
is die nacht de opdracht voor Donker en zijn
compagnie. De uitvoering wordt bemoeilijkt
door de duisternis, maar ook door de dichte
mist die over het terrein hangt. Zo kan de
verkenning
met
het
onbemande
verkenningsvliegtuig de Raven, die
met
beelden vanuit de lucht inzicht moet geven
achter de vijandelijke linie, niet succesvol
worden uitgevoerd door het slechte zicht. De
kapitein laat zich echter niet ontmoedigen en
blijft vasthouden aan het door hem opgezette
plan: ‘de vijand verrassen’. “Ze verwachten niet
dat je door het moeras komt”, legt Donker uit.
“En hoewel we het onszelf niet makkelijk
hebben gemaakt, dwars door moerassig
gebied en dichte mist, met slechts 150 meter
zicht, hebben we de opdracht uiteindelijk
succesvolkunnen
uitvoeren.
Dat
de
compagniescommandant
verrassend
is
geweest, beaamt kapitein Zuur de volgende
ochtend vanuit de commandopost van 45
Pantserinfanteriebataljon:

“Terwijl de verdedigende partij nog op de
verwachte nadering van de vijand was gericht,
waren zij al omtrokken door de Bravo
compagnie.” De actie was slechts een
onderdeel van het uiteindelijke doel in het

scenario: ‘Het door de vijand bezette Hamburg
bereiken’.
‘Terwijl de verdedigende partij nog op de
verwachte nadering van de vijand was gericht,
waren zij al omtrokken door de Bravo
compagnie.”
Daarvoor moeten de drie compagnieën een
team vormen met een MRAT-peloton
(antitank), een pantsergeniepeloton en een
Fire Support team (FST). Daarom zijn de
infanteristen ondersteund door eenheden van
11 Pantsergeniebataljon en 14 Afdeling
Veldartillerie,
maar
ook
door
43
Geneeskundige
Compagnie
en
43
Herstelcompagnie. Wat volgens commandant
45 Painfbat goed uitpakte: “Het combineren
van elkaar aanvullende eenheden en
versterkende functies van militair optreden
levert extra gevechtskracht op. Eén plus één is
drie.”
Overige Foto’s FTX PEACOCK EXPLORER:

Nieuwe PC BPV Peloton

Mijn naam is René
van Riemsdijk. Ik
ben sinds 1
november geplaatst
als PC bij het BPV
(Beroeps
Praktijk
Vorming) peloton. U
weet wel, dat peloton
dat met scholieren
(uw
toekomstige
collega’s) een beetje
praktijkervaring laat
op doen.
Ik ben 48 jaar, heb drie kinderen die allen
zelfstandig wonen en mijn huis staat in Assen.
Ik heb in het verleden allerlei functies bij de
infanterie doorlopen. Dat waren functies van
manschap tm sergeant-majoor. In die functies
heb ik meerdere uitzendingen mogen
meemaken. De laatste uitzending was met dit
Bataljon in 2008. Na terugkeer in 2008 werd ik
overgeplaatst naar School Noord te Assen. Na
allerlei parate functies werd het tijd voor een
“schooltje”. In die periode ben ik begonnen met
een studie. Zo kon het gebeuren dat ik aan de
vooropleidingseis van een Infoop voldeed en ik
naar de KMA mocht. Mijn boodschap is dan
ook; zorg dat je aan je eigen ontwikkeling
werkt. Er komt niemand bij je aan de deur om
te vragen of je zin hebt in een bepaalde
opleiding om vervolgens een leuke functie te
mogen
vervullen.
Het BPV peloton valt administratief onder de
stafcie. Wij zitten in geb 505 op de Jan van
Schaffelaar kazerne. Mijn streven is de
scholieren die hier hun BPV periode doorlopen
een vol en uitdagend programma te bieden.
Daarbij kunnen wij door de beperkte personele
en materiële eigen middelen niet zonder de
steun van anderen uit het Bataljon. De steun
zal verschillen van een static-show tot demo’s
en voorlichting in de vorm van presentaties en
gesprekken. Ik wil u dus al bij voorbaat
danken voor de steun en samenwerking.

Elnt R.J.S. van Riemsdijk
Cdt BPV peloton 45 Painfbat RIOG

Maandag 22 Augustus vertrok het 45e richting
Oost-Duitsland.
De C-cie draaide oefening Defensive Peacock
en dat betekende voor ons (de mike’s) een
mortierput graven.
Aangekomen
in
het
zonovergoten
Oberlauzitsch begonnen we met uitmeten en
het uitzetten van de maten voor onze put en
konden we eindelijk beginnen met graven.
Graven, water drinken, nog meer graven, nog
meer drinken en graven tot de pijngrens en
verder.
Als welkome afwisseling kregen we af en toe
opfor taken, eventjes niet graven.
Maar na de opfor taken stonden gelukkig de
scheppen alweer klaar om verder te graven.
Tijdens het uitzetten van de maten voor de put
leek het allemaal wel mee te vallen, maar als
je na een dag of 2 full pull graven eindelijk de
juiste diepte heb bereikt kijk je toch wel naar
een monsterput.

Helaas waren de zandzakken er nog niet en
aangezien we flink door gegraven hadden
werd er besloten loopgraven tussen de putten
te graven van 1.40 breed en ongeveer een
meter diep. (voor jullie beeldvorming; de 3
mortierputten lagen 30 meter uit elkaar)

Gelukkig zijn wij niet de enige die niet van
stilzitten houden en werden we regelmatig
geholpen door graafmachines die even zelf
geen taken hadden.
Dat hield ons erg gemotiveerd en als ook de
RA met 32 Graden vol in de zon met de knieën
in het zand zandzakken aan het vullen is weet
je dat je ergens mee bezig ben wat niet vaak
gedaan wordt.

Na de weekend break hebben we de puntjes
op de I gezet.
De ochtend van 31 augustus gooide we de
putten weer dicht, beetje treurig omdat we trots
waren op onze putten, en blij omdat ’s middags
de buffel van de oscars het karwei af zou
maken. Niet dus, de buffel brak af maar werd
vervangen door 3 buffels van vlees en zweet
om te helpen.
Al met al een fysiek en mentaal pittige
oefening door het vrij eentonige werk, achteraf
geradbraakt maar voldaan!

Even voorstellen.

Offensive peacock Ccie

Aangezien ik nu al een tijdje rondloop bij het
bataljon wordt het misschien even tijd om
mezelf voor te stellen. M.i.v. 01 september jl.
ben ik de SMO van de B-Cie.
Mijn naam is Erik Nieuwland en ben inmiddels
41 jaar. Samen met mijn vriendin Miranda en
onze twee zoons (9 en 4) wonen we in
Gorredijk.
Voor
de
niet
geografisch
georiënteerden onder ons:
Dit ligt in Friesland op loopafstand ten oosten
van Heerenveen.
Mijn hobby’s zijn voetballen, zowel actief als
passief. Zaterdags met de oudste mee en
zondags zelf nog een potje ballen. Soms fluit ik
dan ook nog zaterdags een wedstrijd.
In de winter beoefen ik graag het schaatsen en
gaan we nog wel eens op wintersport om
lekker te skiën.
Zomers stappen we in de auto en zoeken we
het liefst de zon op in de omgeving van
Kroatië.
Mijn militaire loopbaan begon in 1992 als
dienstplichtig korporaal bij 103 Verkbat in
Seedorf.
Vervolgens in 1994 naar de KMS om
vervolgens diverse functies te bekleden binnen
de tank-, verkennings- en opleidingswereld.
Startstoel als tankcdt bij 101 Tankbat,
vervolgstoel
als
instructeur
bij
het
schoolbataljon. In 2000 ploegcdt verkenning bij
het verkpel van 42 Tankbat en vanaf 2002
werd ik OPC tankpel. Na mijn periode als OPC
kwam ik terecht bij de sectie S2/3 van
datzelfde bataljon, waar ik mij bezig hield met
gevechtsinlichtingen
en
de
(tank)schietopleiding
van
het
bataljon.
Tussendoor ben ik drie keer uitgezonden
geweest. In 1996 naar Bosnië, in 2000 naar
Cyprus en in 2005 naar Afghanistan.
Voordat ik aan de slag ben gegaan bij de BCie was ik nog 3 jaar cursusleider bij de VTOtank (officieren en onderofficieren) op het
OTCMan in Amersfoort.
Zoals jullie merken ben ik dus opgegroeid in de
cavalerie-wereld,
maar
door
alle
bezuinigingsmaatregelen heb ik de keuze
gemaakt om mijn loopbaan voort te zetten bij
de infanterie.
Tot zover de bijzonderheden over mezelf. We
spreken mekaar!

Mike-gp
19 t/m 30 sept 2011

Sm Nieuwland,
Smo Bcie

Oefening offensive peacock vond plaats in het
oefengebied van Havelte, we lagen met de
Mike’s dit keer op dezelfde locatie als
voorgaande oefeningen in het gebied en
kunnen het onderhand wel thuisfront noemen.
We hebben met de mike-gp ons eigen
programma
gedraaid
en
daarnaast
ondersteuning gegeven aan opfor taken voor
de Cie. Zo hebben we zelf kunnen trainen door
een stelling te betrekken en onze 360 te
realiseren en tegelijkertijd als vijand kunnen
dienen voor de pelotons die dan een doel
moesten aanvallen.
Enkele hoogte puntjes waren toch zeker het
mooie weer dat we hadden zo laat in het jaar
en dat we in het verzamelgebied allerlei dingen
hadden gefabriceerd om te kunnen fitnessen.
De wachtmeester Dang had zelf een TRX
gemaakt en dankzij Kpl Uiterwijck hadden we
zelfs een stang om aan op te trekken.
De
Sld1
Treffers,
Mortiergroep.

Charlie

´Hanen´

Zilveren kijker 2011
We hebben dit jaar mogen deelnemen aan de
wedstrijd DE ZILVEREN KIJKER.
Dit met een samen gestelde ploeg van de
beste mensen van het verkpel. Na een korte
voorbereiding en wat weinig munitie hebben
we dan toch deel genomen aan de wedstrijd.
Dit met een zeer goed resultaat. WINNAAR!!!!!.
om bij het begin van de wedstrijd te beginnen.
Op maandag een paar dagen voor de wedstrijd
hadden we nog even de tijd om onze
schietvaardigheid even bij te spijkeren, want
dinsdag kregen we het wel bekende Kongo
bevel. Waar we in ons uiterst correcte tenue
presenteerde!. Na het aanhoren van het bevel
kregen we te horen dat we ons niet meer in de
buurt mogen bevinden van baan 12 Bergen
Hohne. Dus wat deden wij op woensdag
sporten en voornamelijk het bevel uitwerken
voor de rest van de ploeg zodat we daar een
zeer goede run neer konden zetten. Na een
loting die had plaatsgevonden op dinsdag
kwam uit de bus dat wij op donderdag mochten
deelnemen aan de wedstrijd als 8e van de 10
deelnemende
ploegen.
Dat
was
dus
donderdag als 2e van de dag. Veel mist en
veel klagen van andere ploegen gingen we
dan toch maar voorwaarts met de ploeg over

baan 12. Met voldoende resultaat, zoveel
punten dat we zelf makkelijk 1e zijn geworden.
Altijd leuk als je terug rijd en je ziet de op dat
moment nummer 1 staan en al bij zich zelf
denk (die gingen wel heel goed). Na het
aankomen op de verzamel locatie munitie
inleveren en wachten tot de punten bekend
worden gemaakt. Dat bleek ze veel te zijn dat
onze dag al niet meer stuk kon. Na het
bekijken van de laatste 3 ploegen hebben we
de conclusie getrokken dat wij de zilveren
kijker 2011 hadden gewonnen. Die zelfde dag
is aan ons uitgereikt op appel afgenomen door
een overste van 103 de prijs DE ZILVEREN
KIJKER.

Na het in ontvangt nemen van de zilveren
kijker zijn we een dag later met de ploeg
huiswaarts gegaan.

Ploeg indeling Sgt1 Witteveen
Kpl1 Maas
Kpl Borawitz
Sgt van Eijk
Kpl1 Achterkamp
Kpl Vergaij.

Sgt van Eijk,
45 Verkpel

Herdenking Indië-monument 17 dec

Op 17 dec j.l. werd in Utrecht bij het Indiëmonument de jaarlijkse herdenking gehouden
om de 52 Utrechtenaren te herdenken die zijn
gevallen in het voormalig Nederlands-Indië en
Nederlands Nieuw- Guinea tussen 1945 en
1962.
Ik was gevraagd om namens 45 Painfbat
RIOG daar een toespraak te houden in de kerk
voor de vele hoogwaardigheidsbekleders,
genodigden,
nabestaanden
en

belangstellenden. De toespraak ziet u hier
bijgevoegd.
Toespraak Aooi Monster:
VERLEDEN EN HEDEN
Generaal, burgemeester, voorzitter Comité
Nederlandse Veteranendag, bestuur Stichting
Indië- Monument Utrecht, genodigden en
overige aanwezigen,
Ik wil een woord tot u te richten en iets te
vertellen over het verleden in vergelijking tot
het heden. Uiteindelijk zal men merken dat er
veel overeenkomsten zijn.
Veel reünies werden en worden nog altijd
gehouden. Daaraan is behoefte, niet alleen om
herinneringen op te halen aan de jaren in
Nederlands- Indië en Nederlands Nieuw
Guinea, maar ook om in die tijd ontstane
vriendschappen te verstevigen. Het grootste
gedeelte van deze militairen gingen allen hun
eigen weg nadat zij gedemobiliseerd waren.
Voor de één verliep het leven beter als voor de
ander. Velen waren beschadigd uit de strijd
gekomen, zowel lichamelijk als geestelijk.
Velen zouden hun vaderland nimmer meer
zien en liggen op de erevelden aldaar. Tot op
de dag van vandaag ondervindt men hier nog
de gevolgen van. Onuitwisbaar waren de
gedachten aan de goede dingen die zij hadden
meegemaakt,
de
kameraadschap
en
saamhorigheid onderling waren daarbij heel
belangrijk
geweest.
De
hartelijkheid,
vriendelijke benadering en de gastvrijheid van
de bevolking werden als een waardevolle
herinnering behouden. Voor velen bleven
echter de beelden van de ellende die zij
hadden meegemaakt. Menigeen kon die hel
niet vergeten waar men hun “Sobats” verloor in
de gevechten met de vijand. De één zweeg
over de meegemaakte ellende en de
doorstane
angsten,
de
ander
had
nachtmerries. Veel van deze ex- militairen
waren of zijn nog steeds regelmatige
bezoekers van het spreekuur bij dokter of
specialist, ze slikten of slikken medicijnen om
de soms heftige zaken te verdringen. Hun
verhalen over de tijd in Nederlands- Indië en
Nederlands Nieuw Guinea konden ze in
Nederland niet kwijt. Hier waren ze immers
met de opbouw van het land bezig na de
Tweede Wereldoorlog en was er helaas weinig
aandacht voor het offer dat door hen vaak
onder levensbedreigende omstandigheden
was gebracht.

Mijn vader “oorlogsvrijwilliger” diende drie jaar
als Sgt bij de Garde Jagers in NederlandsIndië en vertelde mij dat hij bij thuiskomst een

het leven zijn geworden. Als ik zaken op mijzelf
projecteer vond ik en vind ik nog steeds de
onderlinge saamhorigheid en kameraadschap

tweedehands pak mocht uitkiezen, 25 harde
guldens in zijn hand kreeg en succes gewenst
werd in de burgermaatschappij. Veel bataljons
werden na terugkeer in Nederland opgeheven
en daardoor vergeten in b.v. het toekennen
van onderscheidingen. Als ik specifiek kijk naar
de Indië- veteranen ben ik er van overtuigd dat
zij destijds een goede zaak gediend hebben en
mede door hun toedoen orde en rust gebracht
is aan de andere kant van de wereld waar zij
als oorlogsvrijwilliger, als beroepsmilitair of als
dienstplichtige hun steentje hebben bij
gedragen aan de wederopbouw van een
samenleving zoals zij die zelf graag zouden
willen beleven na barre jaren van ontbering in
de Tweede Wereldoorlog.

die er heerste één van de mooiste en
belangrijkste dingen die ik persoonlijk heb
mogen meemaken. Iets waarnaar de meesten
van ons en in ik in ieder geval naar terug
verlang. Net als de oudere veteranen is het
moeilijk om de opgedane ervaringen te delen
met mensen die hier niet bij aanwezig zijn
geweest. Wel is het zo dat een goed en stabiel
thuisfront een zeer belangrijk gegeven is. Door
hun steun wordt het werk in den vreemde een
stuk makkelijker.
Zoals de Indië en Nieuw Guinea veteranen
vonden dat zij niet werden gewaardeerd bij
terugkomst in Nederland voelen de huidige
militairen dit ook. Als men kijkt hoe er nu
bezuinigd gaat worden binnen de Krijgmacht
en ook omgegaan wordt met het personeel in
deze, getuig dit niet van een stukje waardering
richting hen die vele malen hun nek hebben
uitgestoken in situaties waar een gewoon
mens niet graag in terecht wil komen.

Als ik het vorige afzet tegen het huidige
militaire leven zie ik veel raakvlakken.
Natuurlijk is het verschil dat men in het
verleden voor een langere tijd in den vreemde
verbleef en tegenwoordig gemiddeld 6
maanden van huis en haard hun werk doen.
Hier tegenover staat dat de huidige militair wel
gemiddeld 3 à 4 uitzendingen achter zijn naam
heeft staan. Brandhaarden als Libanon,
voormalig Joegoslavië, Macedonië, Kosovo,
Afghanistan, Irak en recentelijk weer
Afghanistan hebben ook bij de huidige militair
soms diepe sporen achter gelaten. Ook in
deze missies zijn mensen niet ongeschonden
uit de strijd teruggekeerd, zowel lichamelijk als
geestelijk. Nog steeds zijn er collega’s die
dagelijks
revalideren
als
gevolg
van
bermbommen en gevechten.
Velen lopen of zitten in het Centraal Militair
Hospitaal waar zij onder behandeling zijn voor
traumatische
zaken
die
zij
hebben
meegemaakt. Helaas zijn ook hier militairen
die het grootste offer hebben gebracht en
liggen o.a. op het Ereveld Loenen. Zelf kan ik
net zoals mijn hier aanwezige collega’s over
mee praten. Ik heb zelf drie kerels verloren in
Irak en Afghanistan en bijna dagelijks ben ik
nog bezig met het zorgen en begeleiden van
zowel lichamelijk als geestelijk gewonden. Ook
zorgen wij nog steeds voor diegene die
achtergebleven zijn. Zoals het er nu uitziet
komen er steeds meer mannen en vrouwen bij
die
PTSS
(Post
Traumatische
Stres
Syndroom) krijgen door eerdere opgedane
ervaringen tijdens hun uitzending(en).
Gelijk aan de Indië en Nieuw Guinea
veteranen houden de huidige militairen en exmilitairen hun reünies. Ook hier worden
vriendschappen die eerder waren opgebouwd
verstevigd. Hier geldt ook dat velen maten voor

Wat zowel geldt voor het verleden als het
heden is het herdenken van hen die het
grootste offer hebben gebracht. Vaak vindt
men bij een graf of monument, al dan niet
alleen, met de maten of met zoals hier oud en
jong door elkaar de rust wat vaak weer een
stimulans en kracht geeft om verder te gaan.
De namen van de personen die op een graf of
monument staan zijn voor altijd in ons
geheugen gegrift en verdienen dan ook ons
grootste en diepste respect.

Monster. T.A.
Adjudant- instructeur der Infanterie
45 Painfbat RIOG

Sportdag Regimentsweek
Geachte COLLEGA’S!
13-10-2011 hadden we in de jaarlijkse
regimentsweek weer een sportdag die in teken
stond van Hyland games. Ook wij van de CCIE en dan wel van het 2e PEL waren ook
weer
aanwezig
met
2
groepensterk
onderleiding van de schotse blauwkopstrijders
Witbaard Heinen en Grijsbaard Fien. De dag
begon met appel waar de blauwstrijders
vooraan van de C-CIE stonden.

uitreiking was voor de C-Cie goed uitgevallen.
De beste Cie prijs was voor ons. De ludiekste
groepsprijs was voor C-Cie onze groep. De
eerste en tweede plek van beste groep was
voor de C-Cie. De eerste prijs hiervan is naar
Witbaard Heinen zijn groep gegaan. Al met al
een goeie prestatie van de C-Cie. De sportdag
was een top dag.

Met de strijder Roodbaard Roelofs gaat het
weer beter dus daar zijn we erg blij mee.
Hierna een warming up met DIAMANT en de
commandanten uitleg. Toen ging de strijd los
en er was de hele dag regen. Hier en daar een
windHOOS en natuurlijk af en toe een
HOOSbui.

De groep van Grijsbaard is op het eerste
onderdeel de groep van veteraan strijder
Martis tegengekomen. Na een heftige strijd
hebben we gewonnen met een spijkerstand
van 3,5 tegen 2. In het verloop van de dag
hebben we nog een onderdeel gedaan in
buddypaar vorm waar 1 strijder Roodbaard
Roelofs in de strijd gevallen is. Hij werd
getroffen en er werd direct CARE UNDER
FIRE gedaan door kleinbaardstrijders Koster,
Sijm en Remmel. Ondanks de gevallen
kameraad gewonnen op het onderdeel.
De lunch was een lopend buffet van Chinese
heerlijkheid. Aan het einde dag was er nog een
commandantenstrijd waar onze second een
tweede plek wist te bemachtigen. De prijs

Hallo Oranje Gelderlanders,
Er was mij gevraagd om even een stukje te
dichten vanuit het uitzendgebied waar
wederom personeel van het 45e bij betrokken
is.
Voor diegene die mij niet kennen: Ik ben de
Wmr1 Mol en ben normaal gesproken
werkzaam bij onze Sie 2.
Echter voor de komende maanden even niet
aangezien ik, samen met meerdere collega’s
van het 45e, ben uitgezonden naar Afghanistan
waar we deel uitmaken van de missie PTG-2.
Ik neem aan dat eenieder mee heeft gekregen
dat Nederland zogenoemde politietrainers en
mentors stuurt naar de provincie Kunduz om
daar de Afghaanse politie op te leiden en
mentoren.
Even kort over de provincie Kunduz.
Kunduz is een provincie gelegen in het
noordelijke deel van Afghanistan en grenst aan
Tajikistan. De provincie Kunduz is ingedeeld
onder RC (Regional Command) North, wat
onder Duitse leiding valt. Het hoofdkwartier
van RC North bevind zich in de provincie Balkh
in de stad Mazar-E Sharif. De provincie zelf is
ingedeeld in 7 districten waar van de base in
Kunduz district ligt, vlakbij de stad Kunduz.

Zoals jullie lezen kan het nog wel eens
voorkomen dat er spraakverwarring onstaat
over welke Kunduz men nu bedoelt.
De base zelf, welke PRT (Provincial
Reconstruction Team) Kunduz heet, ligt op
zo’n 6km van de stad af waar, vooralsnog onze
main focus ligt. De stad zelf is onderverdeeld
in 4 politiedistricten met in het centrum van de
stad een hoofdkwartier.
Elk district heeft zijn eigen PSS (Police Sub
Station)
met
zijn
daarbij
behorende
checkpoints. De Nederlanders houden zich
hoofdzakelijk met deze 4 PSS-en en het
hoofdkwartier bezig.
De Nederlanders vallen onder de missie 1
(NLD) PTG (Policie Training Group) waarin
zich een PTG-staf (met hieraan een support
deatachement gekoppeld) en een POMLT-cie
bevinden. Het POMLT (Police Oberservation
Monitoring and Liasion Team ) bestaat uit 2 inf
peletons onderverdeeld in 6 teams waarin
blauw en groen samenwerken.
De opdracht van blauw is het daadwerkelijke
trainen en het groene element zorgt voor de
“Force Protection”.
Het infanteriedeel binnen PTG-2 wordt
uitgevoerd door de A-cie van het 44e.
De staf zelf is gevuld met personeel verspreid
door de KL, alhoewel onze brigrade (43e) een
groot deel hiervan heeft geleverd.
Voor de meesten was het wel even wennen zo
nauw samen te werken met de Marechaussee,
echter de samenwerking is op dit moment
prima.
Dit waarschijnlijk omdat het grootste deel van
de POMLT al enkele maanden voor de inzet
met elkaar samen werkt.
Ikzelf ben deze keer mee als TIC-er van de
POMLT-cie en vorm, samen met mijn collega
TIC-er, de tussenschakel voor de POMLT-cie
en de Sie 2 van PTG-staf.
Onze verantwoordelijkheden liggen onder
andere bij het briefen en debriefen van de
compagnie. De teams kunnen bij ons binnen
vallen ten behoeve van de eigen voorbereiding
voor een patrouille, en bij terugkomst debriefen
wij het team om vervolgens een rapport op te
stellen die de database in kan.
Zodoende bouwen wij een eigen archief waarin
wij terug kunnen kijken wat we reeds gedaan
hebben en hebben de analisten in de staf
informatie om vervolgens inlichtingen van te
maken. De inlichtingen stromen weer terug via
de TIC-ers naar de compagnie en wij briefen
dit weer door aan de compagnie.

Uiteraard
hebben
we
ook
andere
werkzaamheden zoals dagelijks het standaar
weer en dreigingsplaatje te schetsen voor de
staf, in te lezen in de rapportages van onze
neveneenheden
(zoals
de
Duitsers,
Amerikanen en Belgen) en RFI’s (Reqeust For
information) van de compagnie te behandelen.
Het is wel even klikken voor de meesten van
ons die als eens in Afghanistan zijn geweest ,
lees Uruzgan.
Kunduz is een stuk drukker, maar ook een stuk
moderner.
Uiteraard vind men de welkbekende burqa’s
hier op straat, maar ook zijn vrouwen met
enkel hoofddoekjes gespot en in normale
Afghaanse kledij. De mannen lopen niet enkel
in de bekende lappen stof die we kennen uit
het zuiden, maar ook spijkerbroeken en “leren”
jasjes komen voorbij. Daarbij komt dat veel
mensen hier de beschikking hebben over
mobiele telefoons en wordt er veel rond gebeld
door de stad.
In de winkeletalages verkoopt men niet alleen
Afghaanse prullaria en geslachte dieren, maar
zijn ook flatscreen tv’s gespot.
Laatst was ik verrast toen een “local” mij in het
Engels aansprak.
Onze collega’s van het 44e doen hier uitsteken
werk in samenwerking met de Marechaussee.
Ik ben er achter gekomen dat niet elke
“blauwe” bonnen scrhijft en als je ze eenmale
beter leert kennen, het prima en geschikte lui
zijn.
Al met al goede vooruitzichten voor de rest van
de missie. De verwachting is dat de rotatie met
PTG-3 ergens in mei 2012 zal plaatsvinden. Ik
hoop eenieder van het bataljon tegen die tijd in
goede gezondheid terug te zien in Ermelo en
wil jullie allen veel succes wensen bij het
opwerken naar de OG-status

Groeten uit een winters Kunduz,
Wachtmeester 1 Martijn Mol.

Ccie in de comms:

Raad het onderschrift :
1.
Middels haspelwerktuig RL-39 met daarin
bevestigd een kabelhaspel DR-8 zorgt de
Opperhaan dat de verbindingen gegarandeerd
worden.
De Foxtrot controleert of dit op de juiste wijze
gebeurd…..
Voor meelezende MEO-adjudanten;
Uiteraard is de rol mooi recht en voorzien van
een lijnlabel met daarop het aantal lassen en
de datum waarop dit gecontroleerd is. Het
knoopje is op de juiste wijze aangelegd, het
rubbertje is juist geplaatst en de solderingen
zijn intact.

Even voorstellen:
Mijn naam is Rob Lotterman en ik ben de SMO
van de STAF/STAT/D-cie?????? Wie zal het
zeggen wat het wordt!
Ik zit sinds 1991 in dienst en daarvan heb ik 19
jaar bij het 11e bataljon gediend in
Schaarbergen. De volgende functies heb ik
daar doorlopen. Pel gwdnvzg,verkenner,plv
Gpc, gpc AT-pel,Opc AT-pel, Sgt GI,laser
operator, Opc verk-pel en Instr VAKOL/OLK
en MINIMI. Waarvan dus 4 functies bij de
STAT-cie van 11 infbat die verdacht veel lijkt
naar onze “nieuwe mogelijke STAF/D-Cie 45e
“. Sinds 6 september ben ik dus werkzaam hier
in Ermelo en ik ben warm ontvangen bij het
Bat en dat doet me goed als vreemde eend in
dit bataljon. Mijn ervaring namelijk met het 45e
is dat ik Sgt GI was tijdens de uitzending in
Uruzgan in dezelfde periode als de C-cie. Mijn
verdere uitzend ervaring is DUTCHBAT
1,ISAF6 (Kabul) en SFIR 5.genoeg over het
werk, privé leven heb ik ook nog met mijn
vrouw,dochter en mijn husky in Amersfoort. Ik
kan nog veel meer vertellen maar dan komt u
maar even langs op mijn locatie want daar zit
ik voorlopig nog 3 jr!!!!!
Sm Lotterman,
Smo StstCie

Officiersuitje Bcie loopt uit op fiasco.
Dachten de officieren van de Bcie een
origineel idee te hebben door in Delft, na een
bezoek aan het legermuseum, lekker te
dineren en na te bieren, bleek dat de Ccie ze
al lang en breed voor was geweest. En ze
bovendien
hun
positie
in
Delft
al
geconsolideerd hadden!
Een duidelijk geval van jammer….

2.
De kapitein wil ASAP het verzamelgebied
verlaten maar een onwillige buitenjas is nog
een rol draad vergeten. Dat lossen we zo op.

Uw juiste keuze kunt u insturen richting de
redactie van de Oranje Gelderlander
Sgt1 Stikkelbroeck,
Foxtrot Ccie

Verslach MT Bravo cie Mental Lion
Ik heb woensdag donderdag en vrijdag mee
gedaan met de oefening mental lion.
Ik ben woensdag rond 12 uur aangeklikt bij
een roep in de bravo cie om te beginnen.
Het begon met het geen dat je niet mocht
spreken alleen de gpc mocht spreken tegen de
groep.
Hij heeft ons uitgelegd wat we moesten doen
we moesten eerst een aantal spullen gaan
hallen en in een tas doen daarbij kreeg je ook
je persoonlijk wapen en die mee nemen naar
de sintelbaan.Daar werd de opdracht verstrekt
aan de gpc over wat we het eerste middag
deel gingen doen. Toen kwam hij weer bij ons
op het net en vertelde hij de opdracht.
De gpc had een stempel formulier gekregen en
we moesten dus eerst 5km gaan marsen
aansluitend moesten we de hindernis baan
over met een kistje binnen de gestelde tijd.
Na dat gedaan te hebben moesten we 3km
speed mars doen en daarna een 10km mars
over de sintelbaan weer.
Toen dat allemaal gedaan was kregen we eten
dat we in onze tas moesten doen en daarna
was het de tas aanvullen met een slaapzak en
wat extra warme kleren. Daarna moesten we
opstellen op de appelplaats en kregen de gpc
weer een opdracht verstrekt.
Daarna kwamen ze weer bij ons om het tegen
ons te vertellen de opdracht was we gaan zo
naar binnen met je gasmasker met afgeplakte
glazen bij je.
Binnen waren er kamers met bij elke kamer
een bepaalde opdracht bevoordeeld bij een
kamer was er exercitie oefenen en er was een
kamer waar je met het gasmasker op naar
binnen moest en dan werd je in stres
houdingen gezet maar je had ook een kamer
waar je film kon kijken en een waar je kom
game dus was heel verschillend.
Toen het voorbij was moesten we weer naar
buiten opstellen en toen konden we even met
de groep evalueren en wat eten maken.
Toen die tijd om was moesten we even
wachten op de bussen toen die er waren
gingen we met gasmasker op in de bus zitten
niemand wist waarheen.
Het was in middels al ochtend en toen we
aankwamen was het een zwembad waar we
uitstapten daar was het even wachten op wat
zaken die geregeld moesten worden.
Toen bleven de spullen en wapens buiten
liggen en alleen je zwembroek, gasmasker en
handdoek moest mee.
Toen gingen we omkleden en moest het
masker weer op toen konden we op de
bankjes of grond in de kleedkamer zitten en
wachten tot je groep werd geroepen dat heeft

een hele tijd geduurd naar mijn idee was het
wel een ruim uur in de kleedkamer zitten.
Toen werden ook je handen bij elkaar
gebonden met tyrips.
Toen je groep geroepen werd moest je
opstaan en elkaar vasthouden en dan volgen.
Toen werden we neergezet en moesten we de
maskers
gaan
omwisselen
voor
een
geblindeerde bril.
Aan sluitend werd de gpc er uitgehaald en
verteld wat de bedoeling was.
We moesten het water in springen en naar de
overkant zwemmen waarbij de gpc met zijn
stem ons de goede richting in wees door te
praten en wij dus zijn stem moesten volgen.
Daarna kwam je het water uit en werd je in een
rijtje neergezet en werden ook je voeten aan
elkaar gebonden.
Er werd verteld dat je het water in gegooid
werd en dat je 10 keer naar de bodem moest
en dan afzetten en boven komen.
Er werden 1 voor 1 mensen weggehaald en
mee genomen naar het water daar werd
afgeteld en dacht je dat je het water in gegooid
werd maar in werkelijkheid werd je terug
getrokken en sprong er een instructeur het
water in en deed alsof het echt ging gebeuren
voor de anderen die nog geblinddoekt waren.
Dat was best een schrik momentje toen je
gegooid werd en het was goed gespeeld wat
de meeste geloofde echt dat ze in zoude gaan.
Toen kon iedereen zijn geblindeerde bril
afzetten en toen zat iedereen daar al te
wachten. Toen gingen we de 10mtr hoge
duikplank op en mocht je daar een keer
afspringen dat was wel lachen had ik nog nooit
gedaan. Toen gingen we het zwembad weer
uit omkleden, spullenpakken en weer een bus
in toen kwamen we bij de kazerne in
Amersfoort aan.
Daar waren allerlei opdrachten op de
touwbaan op tijd en wat andere opdrachtjes als
een kubus bouwen van stammen.
Daarna konden we even gaan eten en
moesten we onze spullen gaan pakken om te
verplaatsen toen gingen we een schuilbivak in.
Dat duurde volgens mij een of 2/3 misschien
toen werden we wakker gemaakt en moesten
we ons omkleden in een tenue met overal
schoenen zonder veters muts op en een stuk
jute om je heen je gasmasker moest je mee
nemen.
Toen werden we een bus in getopt met masker
op en ging we rijden. Op een bepaald moment
moesten we er uit en werd je masker afgezet
en werd er geschreeuwd dat je we moest
wezen bij de bus.
Toen we weg waren gerend en weer
gehergroepeerd waren hadden we door wat er
ging gebeuren.

De gpc had een kaart en we moesten een weg
terug gaan vinden naar het punt dat op de
kaart stond binnen de aangegeven tijd en de
mb’s mochten je niet zien.
Wij gingen lopen en kwamen later in bij een
boerderij toen kwam er een mb aan toen rende
we dat erf op en hoopte dat hij ons niet zag.
Maar toen kwam er een boze boer uit het raam
schreeuwen en die stuurde ze honden op ons
af en moesten we dus weer weg toen waren
we dus gezien door de mb en kregen we 20
min straftijd en moesten we dus 20 min stil
zitten.
Toen kwam ook kmar nog even langs want die
boer had me politie gebeld dat verliep allemaal
wel goed.
Toen we weer verder konden zijn we verder
gaan lopen en uiteindelijk het eindpunt bereikt.
We hebben toen op het eind punt een tijd
gewacht tot iedereen er was.
Toen iedereen was aangekomen dacht
iedereen dat het voorbij was toen moesten we
nog een klein stukje weer naar de bussen
lopen en met het masker weer instappen.
Toen werd iedereen een klein beetje onrustig
omdat ze dachten dat het toch wel over was.
De bussen gingen rijden en niemand wist nog
waar we heen gingen.
We werden met de maskers op weer uit de bus
gehaald en gingen we ergens naar binnen
daar werden we op onze knieën gezet en werd
er verteld dat wij niet konden bepalen wanneer
het voorbij was en dacht je dat er dus nog veel
meer ging komen.
Maar toen konden we allemaal ons gasmasker
afzetten en stonde we in de party zaal op de
kazerne.
Daar konden we even ontbijten en een biertje
pakken.
Toen dat allemaal klaar was gingen we naar
de wapen kamer om de wapens in te leveren
en je spullen weer te pakken en toen iedereen
naar de kamer om uit te rusten.
En ik ging nog even naar de alfa cie
appelplaats om op het ochtend appel te
vertellen wat ik de afgelopen dagen gedaan
had.
Toen was het voorbij en kon je even uitrusten
voor je naar huis ging rijden.

Ik heb het wel ervaren als een mt maar ik vond
het ook wel weer een goede en mooie ervaring
om gedaan te hebben.
Alles bij een was het een best goede 3 dagen
vond ik.

Tweede Plaats CLAS-Bokaal 45 Painfbat,
Met het binnenslepen in de tweede plaats bij
de jaarlijkse sportcompetitie van de Koninklijke
Landmacht, houdt 45 Pantserinfanteriebataljon
ook dit jaar haar naam hoog. Met slechts een
paar punten verschil grepen de infanteristen uit
Ermelo net als vorig jaar net naast de CLASBokaal, die dit jaar werdt gewonnen door
13 Infanterie bataljon.
De sportcompetitie 2011 werd afgesloten met
het Open Militair Kampioenschap (OMK)
Crossestafette op donderdag 17 november op
de Generaal Winkelmankazerne in Harskamp.
Ondanks de twee weken durende oefening
Peacock Explorer van 45 Painfbat in het duitse
Bergen, stuurde het bataljon een team naar
Nederland om de eer van de infanteristen hoog
te houden. En met succes; met twee bekers
keerden de infanteristen terug naar het
oefenterrein, want ook in het all-over
klassement Heren (Cat S) behaalde het
bataljon een tweede plaats. De infanteristen
ontvingen de beker voor de tweede plaats uit
hand van Commandant Landstrijkkrachten,
Luitenant-Generaal Mart de Kruif.

Van de Sectie Loopbaanbegeleiding
Alles wat je over loopbaanbegeleiding wilt
weten! (faq)
Welke invulling wordt gegeven aan
loopbaanbegeleiding
binnen
de
verschillende fasen van het FPS?
Tijdens loopbaanfase 1 wordt één jaar voor het
einde van de dienverplichting op verzoek van
de
medewerker
een
loopbaangesprek
gehouden. Het accent is gericht op het
behouden van de militair na afloop van de
dienverplichting. Tijdens loopbaanfase 2 zal
eens per functie een loopbaangesprek
plaatsvinden. Het initiatief ligt dan bij de
organisatie of vindt plaats vanwege een
individueel verzoek van de medewerker. Het
accent ligt op doorstroom en behoud van
militair personeel. Tijdens loopbaanfase 3
worden alleen op verzoek van de militair
loopbaangesprekken gehouden. Het accent in
deze fase ligt op (door)ontwikkeling en
loopbaanvorming van de militair.
NB. In 2012 ligt uitdrukkelijk de nadruk op
Fase 2 militairen!
Kan een militair een loopbaangesprek
aanvragen als deze wordt afgewezen voor
fase 3?
Dit kan. Een afwijzing voor fase 3 is een
aanleiding om een loopbaangesprek te houden
tussen de loopbaanbegeleider en militair. Het
doel is om te kijken naar de mogelijkheden om
alsnog in fase 3 te komen of een baan buiten
Defensie te vinden.
Stel, een militair bevindt zich in
loopbaanfase 3 en heeft geen zicht meer op
een hogere rang, maar moet nog wel 10 jaar
dienen. Wat doet Defensie in dat geval?
Indien een militair binnen loopbaanfase 3 geen
uitzicht meer heeft op verdere verticale
loopbaanstappen, zal er samen met de
loopbaanbegeleider gezocht worden naar
andere loopbaanmogelijkheden. Bijvoorbeeld
horizontale loopbaanstappen binnen of buiten
het functiegebied. Uiteindelijk doel moet zijn
om alle militairen een zingevende loopbaan
aan te bieden. Zowel de loopbaanbegeleider,
de functie toewijzingsautoriteit en P&O advies
spelen hierin een belangrijke en actieve rol.
Hoe hard zijn de afspraken die door de
loopbaanbegeleider worden gemaakt met
de militair, gericht op ontwikkeling en
ontplooiing gericht op de gewenste
loopbaan van de militair?
De loopbaanbegeleider zal op basis van het
loopbaangesprek de wensen van de militair

inventariseren, bespreken en afstemmen met
de leidinggevende, commandant of de functie
toewijzingsautoriteit, voordat deze in een
voorstel worden aangeboden aan de
commandant OPCO. Het is de commandant
OPCO die de afspraak maakt met de militair.
Na vaststelling van de loopbaanafspraken door
commandant OPCO zoals opgenomen in het
POP van de militair, zijn deze bindend van
aard. Het is dan aan de organisatie om zich in
te spannen om de gemaakte afspraken te
realiseren. Indien de organisatie de gemaakte
afspraken door onvoorziene, zwaarwegende
omstandigheden niet kan realiseren, biedt het
OPCO de militair een gelijkwaardig alternatief.
Bij functiewisseling van de militair blijven de
afspraken in het POP van kracht. Ook de
nieuwe directe chef/lijnmanager is aan de
afspraken
gebonden.
Waarvoor dient een E-portfolio en wat is de
relatie met loopbaanbegeleiding?
In een E-portfolio presenteert de medewerker
op een gestructureerde manier de persoonlijke
en beroepsmatige ontwikkeling. Voor zichzelf
en anderen wordt zo inzichtelijk gemaakt wie
de medewerker is, waar deze voor staat en
welke competenties de medewerker heeft
verworven.
De
onderbouwing
van
competenties met bewijsmateriaal en reflecties
is het verschil tussen “ik vertel het” en “ik toon
het aan”. Dit maakt het portfolio veel krachtiger
dan bijvoorbeeld een normaal CV bij het
aantonen van je kennis en ervaringen. Het Eportfolio kan medewerkers helpen vorm te
geven aan hun loopbaan. Bij een optimaal
gebruik door de medewerker wordt het Eportfolio
constant
gevuld
met
eigen
observaties, bewijsmateriaal zoals een door de
leidinggevende ondertekende beschrijving van
het functioneren en met resultaten van
opdrachten en testen.
Wat is de rol van de loopbaanbegeleider bij
het gebruik van het E-portfolio?
De loopbaanbegeleider geeft professioneel
advies gericht op de persoonlijke ontwikkeling
en begeleiding bij de individuele vormgeving
van de loopbaan. De loopbaanbegeleider zal
tijdens het loopbaangesprek het E-portfolio
bespreken en doornemen met de medewerker.
Dit alleen indien de medewerker dit toestaat.
Krijgt de lijnmanager in het kader van zijn
verantwoordelijkheden toegang tot het Eportfolio?
Nee, het E-portfolio wordt ontwikkeld ten
behoeve van de werknemer. Deze bepaalt óf
en wat de organisatie (o.a. de leidinggevende)
kan en mag zien. Het E-portfolio is ontwikkeld
met als uitgangspunt dat het een belangrijke

rol moet vervullen bij de ontwikkeling,
ontplooiing en loopbaan van het personeel. De
leidinggevende speelt hierbij op verschillende
wijze een belangrijke rol in. Bijvoorbeeld bij het
begeleiden
van
het
personeel,
bij
vacaturevulling en bij het valideren van door
personeel
opgevoerde
“opgedane
ervaringen/competenties” in een operationele
omgeving.
Welke invloed en verantwoordelijkheid
heeft de leidinggevende in het proces van
loopbaanbegeleiding?
Bij het invullen van de loopbaanbegeleiding
wordt door de loopbaanbegeleider gebruik
gemaakt van de door de leidinggevende aan te
reiken informatie bij het voorbereiden van het
loopbaangesprek. Daarnaast zal met de
leidinggevende worden afgestemd, voordat de
loopbaanafspraken (POP) voor wordt gelegd
aan de commandant OPCO. In het POP van
de
militair
zijn
alle
opleidingsen
ontwikkelafspraken opgenomen van de militair
vanuit loopbaanbegeleiding. Functiegerichte
ontwikkelafspraken
worden
met
de
leidinggevende besproken en vastgelegd in het
POP. Alle loopbaanafspraken worden dus na
afstemming met de leidinggevende, door de
loopbaanbegeleider
voorgelegd
aan
commandant
voor
vaststelling.
Na vaststelling van de afspraken is de
leidinggevende verantwoordelijk voor het
realiseren van de in het POP opgenomen
afspraken, die zijn gerelateerd aan de functie
en/of waarvoor actie van de leidinggevende is
vereist. De invloed en verantwoordelijkheid van
de leidinggevende is dus aanzienlijk.
Wat
is
het
verschil
tussen
de
loopbaanbegeleider en de P&O- adviseur in
de dagelijkse begeleiding van de militair?
Begeleiding van de medewerker vindt plaats
langs twee lijnen, te weten:
a. Begeleiding op de eigen functie en in de
directe
functieomgeving;
Coaching
en
begeleiding vindt plaats door de direct
leidinggevende met functioneringsgesprekken,
beoordelingsgesprekken, etc. De P&Oadviseur ondersteunt en adviseert de
leidinggevende bij deze werkzaamheden.
Hieronder valt eveneens het helpen bij het
uitvoeren
van
opleidingsen/of
ontwikkelafspraken met de medewerker
(realiseren van de in het POP opgenomen
(loopbaan)afspraken).
b. begeleiding tijdens en bij vormgeving van de
loopbaan; Begeleiding vindt plaats door de
loopbaanbegeleider gericht op de ambities en

wensen van de medewerker enerzijds en op
het (h)erkennen en ontwikkelen van aanwezig
potentieel als organisatiebelang anderzijds. De
loopbaanbegeleider maakt, met goedkeuring
van het OPCO, de afspraken met de militair en
stemt onder andere af met de direct
leidinggevende.
Meer weten?
Sectie Loopbaanbegeleiding
Generaal Spoor kazerne
Gebouw 46: kmr 44,45 en 46
Voor het maken van een afspraak voor een
loopbaangesprek kun je bellen naar:
*06 533 77286 (0341 477286)

