
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                FTX PEACOCK FTX PEACOCK FTX PEACOCK FTX PEACOCK ULTIMATUMULTIMATUMULTIMATUMULTIMATUM    

                                        SOBSOBSOBSOB----SOMS 2012SOMS 2012SOMS 2012SOMS 2012----1 1 1 1     

                                    “De Schaduwschedel”“De Schaduwschedel”“De Schaduwschedel”“De Schaduwschedel”    

                                                                                        
 
 
 
 

Kwartaalblad voor 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland – 4e jaargang – Nr 11 – 2e kwartaal 2012 



 

1 
 

Colofon  
 
De Oranje Gelderlander is het personeelsblad van 45 
Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland en wordt 
uitgegeven onder verantwoordelijkheid van commandant 45 
Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland, luitenant-
kolonel M.L.E. Schmidt. In dit blad kan elke compagnie van het bataljon zijn 
belevenissen kwijt. 
 
Teksten en illustraties 
45 Pantserinfanteriebataljon, Ermelo 
 
Redactie 
Eindredactie 
Luitenant-kolonel M.L.E. Schmidt 
Adjudant J.M. Rouw 
Redacteur 
Kapitein H.A.D. Venema 
 
Redactieadres 
Redactie ‘De Oranje Gelderlander’ 
Sectie 6 45 Pantserinfanteriebataljon 
MPC 37A 
Postbus 650 
3850 AR Ermelo 
 
Vormgeving 
Kapitein H.A.D. Venema 
 
Druk 
C2 ondersteuningsgroep 
45 Pantserinfanteriebataljon, Ermelo 
 
Foto voorpagina: alle uit FTX PEACOCK ULTIMATUM te  Bergen (DUI) 
van 22 maart t/m 2 april 2012 
 
 

Van de Regimentscommandant,  
 
Geachte Regimentsgenoten, 
 
Het is alweer bijna mei of zoals in goed 
Nederlands: “Time flies when you are having 
Fun”.  

Het bataljon bevindt 
zich al sinds haar 
oprichting op de 
linkerbaan van de 
snelweg, vaak met 
de snelheid 
behorende bij de 
Duitse snelweg. In 
de eerste paar 
maanden van dit jaar 
is het bataljon alweer 
op oefening geweest 
in Oberlausitz, Bad 
Reichenal, de 
Marnerwaard en niet 
te vergeten op 
schietserie in 
Bergen. Ook heeft de 
functieweek ons 
allen weer verder 

gebracht in onze specialismen. Het hoogtepunt 
was de oefening Peacock Ultimatum in Bergen 
waar voor het eerst sinds lange tijd weer een 
compleet Painfbat te velde was versterkt met 
een pantsergeniecompagnie, een batterij 
veldartillerie en de nodige geneeskundige & 
logistieke ondersteuning. Tijdens deze 
oefening zijn alle drie de Painfcien, op basis 
van de rapporten van externe 
observatieteams, gecertificeerd op niveau IV. 
Een zeer leerzaam kwartaal waarbij we grote 
stappen hebben gemaakt en verder gegroeid 

zijn als groepen, pelotons, compagnieën en 
zeker ook als bataljon.  
 
Bij deze oefeningen hebben we ook de nieuwe 
organisatie van de Painfpels verder 
doorgevoerd en uitgewerkt. In deze nieuwe 
organisatie hebben we in een peloton een 
PC&OPC voor het bereden deel en een 
PC&PS voor het uitstijgende deel. Naast de al 
indrukwekkende impuls die we hebben gehad 
met de invoering van het Battlefield 
Management Systeem en de CV9035NL 
verhogen we hiermee de gevechtskracht van 
de Pantserinfanterie nog verder. Zo zullen we 
te voet verder groeien naar het luchtmobiele 
niveau en bereden naar het niveau van de 
tankers. De combinatie, 1+1 = 3, dat zijn wij: 
de Pantserinfanterie. 
Ook heeft het jaarlijkse officieren regimentdiner 
weer plaatsgevonden in Ermelo. Een stijlvol en 
vooral ook gezellig diner waar de jongere en 
oudere leden van het Regiment hun 
verbondenheid met elkaar en het regiment 
hebben getoond. Ik kijk alweer uit naar het 
volgende feest, het Oranjebal van onze  
Kadervereniging 45 Pantserinfanteriebataljon 
op 25 April aanstaande.  
 
Verder zijn er grote stappen gemaakt in de 
oprichting van onze overkoepelende 
veteranen- en regimentsvereniging. De 
statuten zijn gereed en we hebben voldoende 
kandidaten voor de functies in het bestuur tot 
en met de vice voorzitter. De voorzitter wordt in 
de komende weken gevraagd. Vervolgens zal 
de vereniging worden aangemeld bij het 
Veteranenplatform. Onze overkoepelende 
veteranen en regimentsvereniging biedt dan 
aan onze jong- en oudgedienden de toegang 
tot de warme deken en zorg van het Regiment 
en de Koninklijke Landmacht. 
 
Samenvattend hebben we als Regiment en 
Bataljon een goed kwartaal achter de rug.  
Een kwartaal waarin wij als één van de weinige 
bataljons ruim mochten oefenen en schieten. 
Het  bataljon is daarnaast weer als geheel bij 
elkaar, samen werken en vechten, met het 
daarbij horende bataljonsgevoel van 
saamhorigheid en kameraadschap. En niet in 
laatste plaats onze “Can Do“ mentaliteit met 
gepaste trots op wat we al hebben bereikt. 
 
Ik wens eenieder veel leesplezier met onze 
“Oranje Gelderlander”. 
 
Uw Regiments- en Bataljonscommandant,  
 
M.L.E. Schmidt 
Luitenant-kolonel  
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Van de Regimentsadjudant,  
 
Van jullie Bataljons – en  Regimentsadjudant, 
 

 We gaan dit jaar als een 
sneltrein voorwaarts. We 
zitten “in de speerpunt” 
van de CV-90 bataljons. 
Dat betekent maximaal 
oefenen, maximaal 
munitie, steeds meer 
reservedelen die we 
kunnen inzetten om – met 
name de CV-90- zo 
optimaal mogelijk te 
gebruiken. Meer en meer 
opleidingen waar we al 
lang op zitten te wachten 
(o.a. chauffeur Fennek) 
en er komen ook 
manschappen aan, 
waarmee we straks de 
lege pelotons kunnen 
gaan vullen.. 

 
We hebben daarbij ook het fenomeen dat we 
nu bijna gevuld zijn met nieuwe, startende 
onderofficieren, groepscommandanten. De 
afgelopen jaren hadden we daar veel tekorten, 
maar dat zijn we nu snel aan het inlopen. 
 
Op donderdag 12 april was er weer een 
Passing – Out (diploma uitreiking voor 
onderofficieren) in Weert. Dit wordt normaal op 
de Van Horne kazerne (KMS) in Weert 
gedaan, maar nu gebeurde dit op het 
marktplein midden in de gemeente Weert. 
Tussen de ruim 100 onderofficieren die met 
vier tegelijk opmarcheerden stonden vier 
mannen van het 45e Painfbat RIOG. Sgt van 
Wijk (Acie), Sgt Lieuw-on (Bcie), Sgt Braat 
(Bcie) en Sgt Boomgaard (Stcie C2OST). Een 
mooie belevenis en een mijlpaal in hun 
loopbaan voor deze onderofficieren. 

 
 
 

 
 
We begonnen met korporaals als voertuig 
commandant CV-90 op het A en B vtg van de 
pelotons. Dit worden op termijn allemaal 
onderofficieren. We hebben inmiddels de 
eerste vier omgeschoolde onderofficieren als 
voertuig commandant CV-90 binnen. Een deel 
is cavalerist geweest en brengt veel  kennis 
mee over het werken en schieten met de tank. 
Een deel heeft ervaring opgedaan bij de LUA. 
Hier gaan we zeker ons voordeel mee doen. 
Het gaat hier om Sgt Visser (Acie), Sgt 
Bredeweg (Bcie), Sgt1 Kuijk (Ccie) enSgt1 
Brinkman(Stcie batstaf), die een rol heeft als 
voertuigcommandant CV-90 binnen de 
commandogroep van het bataljon , maar ook 
de VOU (Video Oefen Uitrusting) onder beheer 
heeft. Ook hij kan met zijn cavalerie 
achtergrond v.w.b. VOU- en schieten 35mm 
ieder voorzien van advies. 
 
Ook zijn al onze 35mm schietinstructeurs 
vorige week nog voorgelicht door enkele van 
onze oud cavalerie onderofficieren over de 
schiettechnieken die toegepast werden bij het 
tank schieten. Het uitwisselen van ervaring 
leidde tot samenspraak, discussie en overleg 
hoe we tijdens de schietseries ons voordeel 
hiemee kunnen doen. 
 
Kortom, een mooi eerste kwartaal en voor ons 
bataljon gelukkig nog werk genoeg. 
 
Wat ons verleden betreft is er weer een 
herdenking van een van onze stamregimenten 
geweest, nl 5.5.RI. In het museumpark 
Harskamp is bij hun monument een krans 
legging door BC en BA. 
 
 Wat ons verleden betreft is er weer een 
herdenking van 5.5.RI  geweest. In het 
museumpark Harskamp is bij hun monument 
een krans legging door BC en BA. Ook waren 
er de reünies van 1.8.RI OVW Veluwe 
bataljon, hier op de kazerne en de reünie van 
onze Nieuw- Guinea  Oranje Gelderlanders in 
’t Harde. Op de Koninginnedagviering zal de 
TRIS, bij hun museum in Zwijndrecht een 
gezellig samenzijn hebben, waar een CV-90 
en een infanteriegroep van ons bij zal zijn en 
de herdenking van 1.8.RI 1940 op 2e 
Pinksterdag zal weer op de Grebbeberg 
plaatsvinden.  
  
“Dat wij ze niet vergeten”. 
 
Jullie bataljon- en Regimentsadjudant, 
 
Aooi J.M. Rouw 
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Alle stations, hier E!  
 
Even voorstellen: de nieuwe PBC, Majoor 
Kuipers. 39 jaar jong, getrouwd met Mandy en 
2 kinderen, Niek en Tijn. Oftewel een eigen 
mag koppel! Woonachtig in Didam, in het 
oosten van het land, deel van de economische 
driehoek van Nederland (Amsterdam, 
Rotterdam en Didam). Hobby’s: gezin,  
voetballen (niet meer zelf actief) en lezen. 
Verder druk met het bouwen van een eigen 
huis, hier gaat best wel wat tijd in zitten maar 
het zou rond het zomerverlof gereed moeten 
zijn. 

Genoeg privé, nu militair. Ooit begonnen als 
dienstplichtig chauffeur 4T bij 11 Vbdd bat. 
Daarna, na de verplichte opleidingen, 
werkzaam geweest bij 101 MIpel (voorloper 
van 103 JISTARCbat), maar daar kan ik niet 
teveel over vertellen….Na 5 jaar de stap 
gemaakt van BBT naar BOT en na de SMO 
Infanterie (VTO) begonnen als PC bij Acie 44 
Painfbat. Vervolgens PCC van dezelfde cie 
geweest. Ondertussen 4 keer uitgezonden 
geweest naar Bosnie, zowel in mijn functie bij 
101 MIpel als ook in tijd bij 44 Painfbat. Ik heb 
het land in die tijd redelijk goed leren kennen 
(ik heb er bijna 2 jaar gezeten).  
 
In januari 2006 ben ik geplaatst als Kap Opn 
bij de Sie 3 van 45 Painfbat RIOG. Dit was een 
enerverende tijd, de Acie was een paar 
maanden ervoor opgericht en de Bcie was in 
oprichting. De Ccie werd een aantal maanden 
later pas opgericht en de Stafcie en delen van 
de Batstaf zaten nog in Seedorf (Oud 101 
Tkbat). De Batstaf bestond slechts uit de BC, 
PBC, BA en 1 man per sectie. Na 1 jaar ben ik 

gevraagd om CC Acie te worden en die kans 
heb ik gepakt.Vervolgens ben ik met de Acie 
uitgezonden geweest naar Deh Rawod, 
Uruzgan. Na terugkeer heb ik nog 9 maanden 
bij de Acie gewerkt om vervolgens aan de slag 
te gaan bij de Joint Task Force C-IED in 
Amersfoort. Daar ben ik bijna 3 jaar werkzaam 
geweest toen zich de kans voordeed om PBC 
van 45 Painfbat RIOG te worden. Deze kans 
heb ik met beide handen gegrepen en sinds 19 
maart ben ik weer terug op het oude nest na 
een kort uitstapje.  
 
In de afgelopen jaren is er wel wat veranderd, 
al zie ik nog veel bekende gezichten bij het 
bataljon. Echter toen ik wegging werkte ik met 
de YPR en een kaart en ik word nu 
geconfronteerd met de CV90 en BMS!!! Ik 
werd dan ook hard wakker in Bergen tijdens 
Peacock Ultimatum. Deze oefening heeft 
mezelf, maar ik denk ook het hele bataljon, 
veel leermomenten opgeleverd. Wat me zeer 
goed beviel is de manier waarop eenieder, van 
hoog tot laag, zijn / haar werk uitvoerde. De 
CAN DO mentaliteit en de professionaliteit 
vielen me in het bijzonder op. 
 
Vooruitkijkend hebben we als bataljon tot aan 
het zomerverlof niet veel ruimte om te relaxen. 
De boog zal de komende maanden gespannen 
blijven en ook de maanden na het verlof 
hebben we nog genoeg te doen. Aan mij de 
uitdaging om aan te haken bij deze TGV 
genaamd 45 Painfbat RIOG.  
 
Naast het lopende programma kijkt de 
bataljonsstaf al vooruit naar 2013. Ook daar 
gaan we proberen eenieder een uitdagend 
programma te bieden met de middelen die we 
toegewezen krijgen. Door creatief met tijd, 
ruimte en geld om te gaan zullen we daar in 
slagen.  
 
Ik heb er veel zin in, terugkeren bij het bataljon 
voelt als thuiskomen! 
 
Majoor Kuipers 
 
E uit! 
 
 
Oefening Peacock Explorer als 
schaduwschedel  
 
Voorafgaand aan de oefening konden alle 
soldaten hun hart luchten in de grote filmzaal 
bij ons op de Generaal Spoorkazerne. Omdat 
er bij velen van ons onduidelijkheden waren, 
konden wij op dat moment los branden met 
vragen. Zo ook de vraag waarom onze kapitein 
zijn gezicht niet laat zien op oefening. Is hij nou 
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zo druk of toont hij weinig interesse in de 
manschappen?  
 
Twee dagen later op eind appél werd er een 
persoon aangewezen om de eerste actie op de 
oefening Peacock Explorer mee te lopen met 
de kapitein, ik de Sld 1 Lucas  was de 
uitverkorene genaamd de “schaduwschedel”. 
Kort gezegd wat de kapitein deed dat deed ik 
ook. 
 
Éénmaal aangekomen in Duitsland voor 2 
weken oefening werd ik meteen aangeklikt bij 
de cie-staf om richting kamp Hörsten te 
verplaatsen voor het waarschuwingsbevel van 
het bataljon.  
Hier kreeg de Bravo compagnie met de onder 
bevelstellingen het wabev. Anders dan ik 
gewend ben kreeg een ieder het bevel op 
papier, en hadden zij tien minuten de tijd om 
het door te nemen zodat er daarna vragen 
gesteld konden worden als er onduidelijkheden 
waren.  
Nadat het voor een ieder duidelijk was gingen 
wij weer richting het verzamelgebied waar 
iedereen zijn onderkomen maakte en zijn 
uitrusting aan het uitzoeken was. De cie-staf 
leden en ik hebben toen de cp opzet zodat er 
al flink nagedacht kon worden over het 
waarschijnlijke plan. Diezelfde avond zijn de 
kapitein, specialisten en ik weer terug gereden 
naar Hörsten om daar het bataljonsbevel te 
krijgen wat ook best uitgebreid was.  
 
Elke sectie van de bataljonsstaf heeft een 
aandeel in zo'n groot bevel dat was helemaal 
nieuw voor mij dus dat vond ik wel interessant. 
Het werd d.m.v. Beamers  gepresenteerd 
waarop op de één een kaart van het terrein te 
zien was (terrein analyse) en de ander het 
bevel, het was in ieder geval goed 
overzichtelijk. Na het bevel was er weer de 
gelegenheid om alles nog even door te nemen 
en de opdracht wat van ons werd verlangt te 
analyseren. Dat gedaan te hebben moest de 
kapitein het plaatje in groter geheel vertellen 
wat het bataljon nou precies van plan is om te 
zien of dat duidelijk is, om zo te vertellen wat 
zijn eigen rol (opdracht) in dat plaatje is.  
Het is eigenlijk hetzelfde als de 1e en 2e CT of 
het CTU en CTA. Éénmaal terug bij de cp 
worden alle spelers bij elkaar geroepen en 
gaan wat van hun word verwacht analyseren 
bijv terrein analyseren, oleaten maken enz. Als 
dat gedaan is komen de onderbevelstellingen, 
specialisten en de kapitein weer bij elkaar om 
zo te overleggen wat de mogelijkheden zijn 
met het terrein, vijand en ga zo maar door. 
 
 
 

 
Na vele analyses komt de kapitein met een 
mogelijk plan, en dat plan word uitgewerkt 
zodat de overste kan bekijken of het plan wel 
voldoet en kan hierbij nog wat aanvullingen 
geven. Zelf vond ik het best wel pittig om er 
zolang bij te zitten om te kijken en te luisteren, 
maar de koffie hield me op de been. 
Uiteindelijk was er een plan wat die volgende 
dag voorgelegd zou worden aan de overste, 
maar eerst 2 uurtjes slaap. Bij de Bataljon cp 
werd het plan voorgelegd en toch kon je zien 
dat communicatie belangrijk was vooral ook 
met je onderbevelstellingen. Wanneer het plan 
goed gekeurd was kregen de pelotons 
commandanten een wabev en het daarop 
volgende bevel die zij ook goed moesten 
analyseren. Eigenlijk is dat bevel hetzelfde 
alleen dan wat kleiner en voor de pc'en, zij 
doen dezelfde stappen als wat de kapitein doet 
alleen er komt iets minder bij kijken. Zij gaan 
niet naar de overste of ze het plan goed 
begrijpen zij gaan naar de kapitein en het 
druppelt steeds meer naar onderen. 

De aktie is begonnen en ik mocht mee in de 
CV-90 van de kapitein om te kijken hoe het er 
tijdens de aktie aan toe gaat. Tankcap op het 
hoofd en luisteren maar naar al die meldingen, 
de kapitein zat ook met de tankcap op en hij 
had ook een bord met daarop aanteken 
materiaal een kaart en oleaat om zo alles uit te 
kunnen tekenen en de meldingen op te 
schrijven. Ik moet toegeven het is best wel 
druk op het net tijdens zo'n grote aktie, ik had 
ook niet anders verwacht.  
Bij deze heb ik zo'n beetje het meeste wel 
verteld wat ik heb meegemaakt, de conclusie 
die ik uit deze paar dagen trek is, Dat de 
gehele vierhoek plus de specialisten en 
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onderbevelstellingen erg maar dan ook erg 
druk zijn met hun taak en zo weinig tijd over 
houden om even bij de collega's lang te gaan. 
 
Het was een leuke en interessante ervaring. 
Dit moet erin blijven zodat iedereen weet wat 
er achter de schermen gebeurd. 
 
Gegroet Sld1 Lucas 
Bcie 
 
 
CV90 vtg personeel  
 
SOB week 12, C-CIE, EHD4 
     
Zondag ochtend 18 februari,   
Waar de rest van Nederland nog aan het 
uitslapen was, stonden de mannen van Charlie 
Cie gereed om weer een mooie schietweek 
met de CV90 tegemoet te gaan.   
Deze SOB stond in teken van de nivo 3 
certificering,  wat natuurlijk de nodige spanning  
met zich meebracht.  We hadden ook een 
aantal personeelswijzigingen,  wat natuurlijk 
weer even wennen is.   
Desalniettemin hadden we er zin in, want 
schieten met 35mm is altijd iets om naar uit te 
kijken! 
 
Aangekomen in Bergen gingen we direct door 
naar de rancornement, om onze voertuigen 
van de trein te halen.  Daarna meteen door na 
de schietbaan waar we de voertuigen gereed 
maakten om te kunnen schieten.  
Natuurlijk moest de VOU worden opgezet en 
daarna worden getest. Dit blijkt altijd lastig te 
zijn,hoe vaak je het ook doet. Na een aantal 
keer op de zelfde knopjes gedrukt te hebben,  
kabels los getrokken en daarna weer vast 
geklikt, systeem aan/uit, weer een paar 
knopjes indrukken, een andere kabel los 
trekken en weer vastzetten en dan  opeens 
erachter komen dat hij het doet. Snel instijgen 
en we konden voorwaarts!  
 

 
 

Na de eerste oefening bleek al snel dat 
ondanks de personeelswijzigingen het best 
goed ging. Natuurlijk kregen we een aantal 
verbeterpunten die  we mee moesten nemen 
voor de volgende oefeningen. 
Omdat we samen met de B-cie de SOB 
draaiden werden de schietmomenten 
doorgewisseld. De ene dag gingen wij schieten 
en deed de B-cie de baanorganisatie, de 
andere dag was het andersom. 
Als baanorganisatie moest je ook voor een 
ontvangstfunctionaris zorgen.  
De taak van een ontvangstfunctionaris is het 
tegenhouden van mensen die de baan op 
willen, toestemming vragen aan de 
baancommandant en daarna pas doorlaten als 
het mag. Een belangrijke taak, waar één van 
ons zo goed in was dat hij dit de gehele week 
kon uitvoeren.  Alleen jammer dat hij daar 
anders over dacht…? 
 
Donderdag, de dag van onze certificering.  
Natuurlijk met zijn allen doen of het niks 
voorstelt en dat het piece of cake is (maar 
stiekem toch beetje de zenuwachtig zijn). Een 
kleine covo, het plan doorspreken en we 
konden starten.  
Eerst voorwaarts op linie, alles uitschakelen 
wat we tegen komen. Alfa voertuig storing, 
deze zo snel mogelijk weer oplossen en weer 
verder gaan met uitschakelen. Aangekomen 
op het eindpunt van de baan, daar opstelling in 
nemen. Gelukkig niet heel lang want het was 
best moeilijk terrein met weinig zicht in de 
diepte. Een kleine opluchting dus toen we weer 
achterwaarts konden gaan. Ook achterwaarts 
alles uitschakelen wat we tegen komen. Bravo 
voertuig kreeg op de heenweg weinig 
doelaanbod. Dit werd goedgemaakt op de 
terug weg, alleen dan weer jammer dat hij 
storing kreeg en dus uiteindelijk weinig heeft 
bevuurd. Het echo voertuig personeel vond dat 
minder erg, want des temeer konden zij 
uitschakelen! 
Aangekomen bij het startlijn was het einde 
actie en aansluitend evalueren.  Tijdens de 
evaluatie weer verbeterpunten besproken, 
maar waar iedereen eigenlijk op wachtte was 
de uitslag .  
Een grote opluchting toen we te horen kregen 
dat we geslaagd waren. Mede hierdoor konden 
we zeggen dat we een geslaagde SOB was. 
Veel geleerd, veel goede dingen laten zien en 
als mooie afsluiting het behalen van de 
certificering.  
 
Sgt v. Rossem,  
R0 ehd 3.4 
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Hulzen maken!  
 
Zoals de titel al laat raden heb ik het hier over 
de functieweek van de mitrailleurschutters. 
Maar het ging om meer dan alleen domweg 
hulzen maken. Twee doelen van onze 
functieweek waren: het basisniveau van de 
schutter verbeteren, en de saamhorigheid 
binnen het bataljon vergroten. Zodat je de 
volgende keer wel weet wie je moet helpen in 
“de Twins”. 
 
De week begon maandagochtend met het 
verzamelen in de wapenkamer. Daar keken 
veel mensen elkaar wat onverschillig aan. 
Ondanks de presentatie van het programma in 
de filmzaal wist niemand echt wat hij van de 
functieweek kon verwachten. Al snel konden 
we opstellen voor de wapenkamer, waar we 
een introductiepraatje kregen van de SM 
Rijsenbrij. Hier kregen we gelijk het rooster 
voor de rest van de week uitgereikt en werd er 
een klasindeling gemaakt. Iedereen die in klas 
A was ingedeeld hield zich de eerste 2 dagen 
bezig met de minimi. Klas B volgde een 
tegenovergesteld programma en begon met de 
mag. Op maandag werden er lessen gevolgd 
waarbij zaken als wapenhandelingen, afstand 
bepalen, kogelbaanverheffingen en 
bewegende doelen de revue passeerden. In 
de middag gingen we de sim kkw in. Daar 
werd een begin gemaakt aan de schiettabel 
met een serie groeperingsoefeningen. Het 
toepassen van de SRAAN was hierbij 
belangrijk, en er werd ook veel gehamerd op 
het ‘wrikken’ van het wapen. 

 
Dinsdag en donderdag stonden in het teken 
van het schieten van statische 
schietoefeningen vanaf noorder- en 
westerheide banen op het ISK. De wapens 
waren vooraf niet ingeschoten, dus moest er 
aan de hand van de inslagen veel worden 
bijgericht. Uiteindelijk werden er na keer op 
keer het verbeteren van de SRAAN en de 
evaluaties met de schietinstructeurs allemaal 
voldoendes geschoten. Voor de mensen die 
voor het eerst met de mag schoten was dit een 
mooi moment. Het einde van de middagen 

werden gebruikt om de HV’s in te schieten 
zodat we bij duisternis gelijk met de 
schietoefeningen konden beginnen. Voor de 
meeste van ons was dit de eerste keer dat we 
de HV-mag in gingen schieten, en dat was 
even wennen. De HV-mag kwam namelijk 
nogal prehistorisch op ons over en de schutter 
dient met zijn linkeroog door de richtmiddelen 
heen te kijken. Dit zorgde ervoor dat weinig 
schutters vertrouwen hadden in dit apparaat. 
Maar uiteindelijk stonden alle HV’s in de 

richting. En na het schieten van de oefeningen 
bij de duisternis moest iedereen zijn woorden 
over de HV-mag inslikken want de resultaten 
waren naar behoren. 
 
 
Vrijdag stonden beiden klassen op baan A 
voor een combinatiedag. Die dag gingen we 
zowel met de minimi als met de mag 
sprongsgewijs voor- en achterwaarts. De 
magkoppels hebben die dag veel geleerd over 
de samenwerking tussen de schutter en de 
hulp. Wie draagt de verwisselloop bij zich? 
Hoe wordt de munitie bijgeladen? Wie draagt 
de munitie bij zich en hoe lang zijn de 
actiebanden? Dit waren zaken waar de 
schutters en helpers vooraf over na moesten 
denken. Ook de minimi-schutters  hadden een 
mooie uitdaging op baan A. Zij kregen wat 
meer munitie mee dan ze normaal gewend 
waren. In totaal 470 patronen. De meeste 
schutters hebben maar 2 patroonbandtassen 
voor elk 100 patronen. Dus moesten de ze een 
andere manier vinden om de rest van de 
patronen mee te nemen in hun vest. 
Deze vrijdag hebben we bultjes munitie 
opgemaakt. Er kwam continue veel kabaal van 
baan A af, en links en recht op de baan waren 
de mag’s en minimi’s maximaal aan het 
knallen. De sfeer heeft er de hele week dan 
ook goed ingezeten. Waar je aan het begin 
kon zien dat mensen uit de eigen compagnie 
groepjes vormden, zag je dat aan het einde 
van de week nauwelijks nog terug. Ervaringen 
zijn gedeeld en iedereen is gedwongen om 
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met verschillende mensen uit andere 
compagnien samen te werken. Er is  gewerkt 
aan de elementaire vaardigheden en de 
schietconditie is weer een stukje vooruit 
gegaan. De volgende functieweek gaan we 
verder waar we gebleven waren en hopen we 
minder met de basis bezig te zullen zijn. In het 
geheim is er gedurende week een 
schietcompetitie gehouden. De winnaar, SLD1 
Klomp stak met zijn schietresultaten met kop 
en schouders boven de rest uit. Om die reden 
is hij nu de trotse eigenaar van ‘in de hel van 
de jungle’. Een boek over een M60 schutter die 
is ingezet in Vietnam. Kortom voor de 
mitrailleurschutter is de functieweek erg nuttig 
gebleken.   
 
Sld1 van Bruggen, 
Acie 
 
 
MRAT ehd 9: vijf dagen hulzen maken in 
Bergen Hohne!  
 
Dag1: Na onze aankomst in Bergen werden 
wij gelegerd in gebouw 3, dit gebeurde onder 
de leiding van onze csm (aka ‘Moeder van de 
Cie’, aka ‘moeders’, aka ‘schoonmoeder’). 
Afijn, na gelegerd te zijn werd er gestart met 
het halen van het spear materiaal, die heel 
sociaal door onze vrienden cq collegae van de 
C-cie waren meegenomen. Nadat al het mat 
en de vtgn cpl waren werd ons gemiste sport 
momentje van de maandag ochtend alsnog 
even ingehaald. De rest van de dag hadden 
we voor ons zelf. 
 
Dag2: Onze eerste schietdag begon vroeg en 
verliep redelijk soepel en snel. Dit past 
natuurlijk niet in een standaard schiet week en 
dus kwam er aan al die snelheid en souplesse 
al snel een eind. Na een paar kistjes .50 
geschoten te hebben bleek de schietbaan niet 
tegen onze vurige agressie te kunnen en vatte 
spontaan vlam. Onze reactie: voorligsteun 
uitklappen en zo een afwachtende houding 
aan nemen met een peuk en een bak koffie en 
wachten tot de brandweer zijn ding heeft 
gedaan. Toen wij even later de draad weer 
hadden opgepakt bleek onze daadkracht en 
agressie dermate groot dat de heide nog geen 
uur later alweer in de fik stond. Onze reactie 
bleef onveranderd alleen de duur werd wat 
verlengt. Toen na een kort geregel en overleg 
de munitie waar we mee schoten werd 
vervangen door munitie zonder tracers, 
konden de schutters alsnog hun oefeningen 
schieten. Nadat in de middag de baan werd 
overgedragen aan onze parmantige RECCE’s 
met hun lange manen wapperend in de wind, 
zijn wij bezig gegaan met het geven en volgen 

van lessen over onderwerpen die ons in staat 
stellen ons werk nog beter te doen. In de 
avond werd er ook geschoten en omdat er 
geen tracers meer verschoten mochten 
worden hebben we de RECCE vtgn gebruikt 
om met de BAA kop de inslagen te zien en evt 
te controleren, over flexiebel optreden 
gesproken. 

 
Noot van PC9: wat klopt er niet aan dit plaatje? 
(antwoord: zie einde artikel) 
 
Dag3:  Deze dag werd wederom vroeg 
opgestart mede omdat wij ditmaal 
verantwoordelijk waren voor de baan 
organisatie. De oefeningen gingen per 2 vtgn 
verplaatsend over 2 assen met daar tussen vij 
contact. Hierbij werd vooral gelet op de 
handelingen van de schutter, de 
samenwerking tussen chauffeur, schutter en 
commandant en de meldingen richting 
ROMEO. Er werd snel en veilig gewerkt en de 
resultaten waren goed. De loze momenten 
werden op gevuld met CLS zaken en korte 
lesjes. Aan het einden van de schietdag was er 
weer tijd voor een gezellig stukje wapen 
onderhoud en na weer een verpletterende 
maaltijd van onze Chef Martin was er weer tijd 
voor een stukje ontspanning en zelfreflectie. Er 
was gezegd dat we in de avond uren een 
biertje mochten drinken tenzij er door de 
vierhoek anders werd bepaald. Eerste 
storingsreactie bij een gesloten bar: snelle 
verplaatsing te voet richting de bar van de C-
cie, waar het – zoals altijd – goed en gezellig 
is. Echter geen bier voor de 
ploegcommandanten van ehd 7, 9 en RECCE 
want die werden tot laat die avond 
bezighehouden met commandovoering voor de 
volgende dag door 9R.  
 
Dag4: Zoals elke dag werd ook deze dag 
vroeg opgestart. Er werd deze dag een 
scenario geschoten, bedacht en uitgewerkt 
door 9E. De cdtn hadden de dag ervoor bevel 
al gehad en hun analyse losgelaten op hun 
opdracht, vijanddreiging en terrein aan de 
hand van luchtfoto’s. En bij het sein ‘vuren vrij’ 
werd er begonnen met het draaien van het 
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scenario. 2 bakken gingen over 2 assen 
voorwaarts waarbij fase lijnen doorschreden 
moesten worden en een opstelling betrokken 
moest worden aan het eind van de baan. 
Vervolgens werd vanuit de opstelling terug 
achterwaart een vertragend gevecht gevoerd. 
Met als doel de vij dusdanig te slijten en te 
vertragen, zodat de ehdn achter ons een 
verdedigende linie konden  inrichten. Een 
bijzonder goed in elkaar gezet verhaal en de 
resultaten waren wederom goed. Met dank aan 
9E voor wie dit tevens zijn laatste oefening bij 
9 was.   
                                                                                                                                                                                                                                            
Dag5: Deze dag stond in het teken van 
optreden te voet, zowel buddys gewijs als met 
6 mans drill zijn wij voor een achterwaarts 
gegaan over de baan die geregeerd werd door 
wederom 9E. Na een ochtend lekker bezig te 
zijn geweest konden we vervolgens 
aanvangen met het halen en installeren van 
het MCTC materiaal. Aangezien ik alleen een 
stukje over de SOB moest schrijven en er 
vanaf nu geen scherpe patronen meer 
uitgegeven zouden moeten worden, wil ik bij 
deze mijn verhaal afsluiten. Voor al uw 
verzoekjes en reacties kunt u natuurlijk altijd 
bellen, buiten kantoor uren natuurlijk, naar het 
kantoor nr van ehd 9.  
 
Vriendelijke groet,  
 
Kpl1 Achterkamp 
Pantserbestrijder 
Antwoord op vraag bij foto: tijdens het vuren 
met de .50 strekt het tot de aanbeveling om de 
re spiegel te verwijderen omdat de 
wegvliegende hulzen de spiegelglazen stuk 
kunnen slaan….  
 
 
Geen nieuws goed nieuws !!!!  
 
 
Meestal wordt dat zo geroepen en dat is ook 
zo, maar… het is in dit geval ook een teken 
aan de wand. Druk , druk, druk  en dan liggen 
de prio’s  niet bij het aanleveren van stukjes bij 
de Oranje Gelderlander maar bij  
voorbereidingen SOB  de verschillende 
Peacocks, Djago’s , reünies, functie week en 
schietweken Haltern en oja tussen door frotten 
we er ook nog even er een paar staf trainingen 
tussen door.  
 
Klach nicht, Kämpft!!!  En dat gebeurt gelukkig 
ook volop,  
 
Hiernaast en op de volgende pagina wat 
highlights van de afgelopen periode: 
 

Reunie 26 jan:    
 
Gelukkig na wat 
kunst en vliegwerk  
en de enorme inzet 
van ons stafpeloton 
konden op deze 
donderdag avond 
ongeveer 200 
Haanjes  5 jaar 
oude en nieuwe 
herinnering ophalen. 
Een succes en tot 
2016. 
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SOB I: 
 
Lekker een week lang schieten, bijna 2 
pelotons nivo 3 gecertificeerd en olv LO/S de 
Konstanzbahn over. En toen de FTX in.  Wij  
zullen allemaal het bruggenhoofd over de 25 
meter brede snelstromende Hohenbach niet 
snel vergeten.   
 
Echter de Weekendbreak in Hamburg zal ook 
niet snel vergeten worden; er lopen binnen de 
cie nog steeds kerels rond die 3 x per week 
hun lichaam verkopen achter Ermelo Centraal 
om de daar gemaakte  schulden af te lossen 

 
 
. 
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figuur 1. genisten aan het werk onder beveiliging van een 
CV90 tijdens oefening Peacock Ultimatum 

 
Van een van onze Genieadviseurs,  
 
Van vrijdag 23 maart tot en met zaterdag 31 
maart ondersteunde 111 Pantsergenie 
compagnie uit Wezep  het 45e Pantser-
infanteriebataljon tijdens de oefening Peacock 
Ultimatum.  
 
Van pelotons- tot bataljonsniveau waren de 
genisten van 111 aanwezig om advies te 
geven en te zorgen voor de nodige mobiliteit 
en contramobiliteit tijdens het gevecht. In de 
voorbereidingen waren veel kaderleden 
betrokken bij het ondersteunen van het 
commandovoeringproces van de verschillende 
commandogroepen. Niet als los genie element, 
maar als volwaardig lid van het ‘team’. Elke 
genist probeerde op zijn niveau zo goed 
mogelijk in te schatten wat er van de  
vijandelijke genie elementen te verwachten viel 
en hoe het eigen optreden hierop aangepast 
kon en moest worden. Het doel was om de 
manoeuvre elementen zo snel en veilig 
mogelijk op het uiteindelijke aanvalsdoel te 
krijgen. In dit geval een heuveltop omgedoopt 
tot aanvalsdoel SPIJKER.  
Tijdens de acties kwam de genie inzet 
voornamelijk tot uiting door het creëren van 
doorgangen in mijnenvelden en andere 
versperringen, het veiligstellen van 
overgangen of door zelf overgangen te maken. 
Allemaal acties die onder de noemer ‘mobiliteit’ 
vallen. Maar ook zijn er contra mobiliteitstaken 
uitgevoerd toen er tijdens de actie een aantal 
hindernissen op de flank werd gelegd om een 
eventuele tegenaanval van de vijand te 
hinderen. 
Gedurende de oefening is gebleken dat het 
gezegde: ‘oefening baart kunst’ ook van 
toepassing is op het geïntegreerde optreden. 
Als gevolg van tussentijdse training met de 
infanteriepelotons (voorafgaande en tussen de 
niv V acties door), het meerdere malen samen 
doorlopen van het commandovoeringproces en 
het uiteindelijke  gezamenlijke optreden 
werden drills steeds sneller en beter 
uitgevoerd en was het bataljon in staat om 
door geïntegreerd optreden de overgangen 
over de Hohebach veilig te stellen, te 
verzwaren en het aanvalsdoel SPIJKER te 
nemen.  
 
In de praktijk blijkt dat het gezamenlijk oefenen 
met de infanterie beperkt blijft tot de grote 
buitenlandse oefening (Peacock Advance/ 
Ultimatum/ Supremacy) en OVG oefeningen in 
Oostdorp en Marnewaard. Dit alles heeft te 
maken met het volle opleiding & training 
programma. Naast het ‘groene’ optreden waar 
vaak mobiliteits- en contra-mobiliteitstaken 

worden getraind moeten wij als 
pantsergenisten nog een scala aan andere 
taken kunnen uitvoeren. Search is daar een 
belangrijk en bekend voorbeeld van. Maar ook 
het bouwen van gevechtsbruggen (MGB en 
Bailey), uitvoeren van genieverkenningen en 
route clearance ops, het bijhouden van 
groepsgevechtsvaardigheden en uitvoeren van 
basis constructie taken (fortificeren, 
beschermingsconstructies (bv. OP’s) en 
geïmproviseerde bruggen) behoort tot ons erg 
diverse takenpakket.  
Wanneer er wordt voorbereid op inzet in het 
uitzendgebied is er vaak meer tijd om 
gezamenlijk op te werken. Alle OG taken zijn 
dan getraind en eenheden kunnen zich 
specifiek richten op taken die in het 
uitzendgebied dienen te worden uitgevoerd. 
Het nut en belang hiervan heeft zich in de 
afgelopen jaren genoeg bewezen wanneer 
manoeuvre eenheden, waaronder ook 
luchtmobiele- en marinierseenheden (Eritrea), 
samen met genisten en andere enablers zijn 
ingezet in bijv. Bosnië, Irak en Afghanistan. In 
het inzetgebied kan een fout immers grote 
gevolgen hebben voor personeel en materieel . 
Het is dus van groot belang dat de 
verschillende eenheden op elkaar zijn 
ingespeeld en weten wat ze van elkaar kunnen 
verwachten.  
Naast genoemde inzet met manoeuvre 
elementen komt  het ook voor dat genisten als 
zelfstandig eenheid worden ingezet. Zo zijn er 
in het verleden al eenheden van pelotons- tot 
bataljonsgrootte  naar verschillende 
continenten uitgezonden  geweest.  Deze 
zelfstandige taken varieerden van noodhulp 
(Sint Maarten/ Kosovo/Irak) tot het 
vredesopbouwende taken (PRT).  
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Ook binnen de landsgrenzen zijn verschillende 
genie eenheden de laatste jaren actief bezig 
geweest in het kader van nationale operaties 
(NATOPS). Zo zijn er in het verleden 
genietanks ingezet bij de ontruiming van fort 
Pannerden en het helpen bergen van een 
ontspoorde trein . Meer recent hebben 
genisten brandweer korpsen ondersteunt bij 
het blussen van bos- en duinbranden (bv. 
Strabrechtse heide en Schoorl) en hebben 
intermediate en advanced search teams de 
politie en FIOD ondersteunt bij het zoeken 
naar bewijslast (daarbij zijn grote 
hoeveelheden geld gevonden). Ook werden 
genisten in Noord Nederland ingezet ter 
voorkoming van overstromingen en het helpen 
evacueren van burgers uit overstroomde 
gebieden met boten. 
 
 
Eerste luitenant J.R. Meijer  
luitenant opleiden & trainen  
111 Pagncie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even Voorstellen….  
 
Ik ben AOOMB Willem de Niet en ben sedert 
januari 2012 werkzaam als C-Bevo-en 
Beheersgroep binnen de StStCie van het 45e 
Pantser Infanterie Bataljon RIOG. 
 

 
 
Een aantal van u heb ik al ontmoet en mee 
gesproken, doch een aanzienlijk aantal kent 
mij nog niet. Dat hoop ik in de komende tijd wel 
te bewerkstelligen. 
Ik woon samen met mijn vriendin en een hond 
in Drenthe, wat inhoudt: binnen snurken! 
Mijn voorganger, de AOOMB Zwaan zal –bij 
het ter perse gaan van dit blad- vermoedelijk al 
met FLO zijn. Een aantal van jullie kennen 
hem wel. 
 
Hoe ziet mijn militaire voorland eruit: 
• 1977 Dienstplichtig en vrijwillig nadiener bij 

de KLu. Ik zat in de raketbusiness in 
Duitsland. 

• 1984: overstap naar de KL, KMS, met een 
VTO in de logistiek erachteraan: 
materieelbeheer. 

• Ik heb het grootste deel van mijn loopbaan 
zowel als materieelbeheerder als OO 
toegevoegd bij parate eenheden gewerkt, 
zoals bij: 
o 44 PIB in Zuidlaren; 
o Herstelcie 42 Mechbrig (allang 

opgeheven); 
o 11 Mortiercie LMB “Margriet”  

(2x dezelfde functie); 
o 13 Infbat LMB RSPB. 

 
Nu dus bij jullie en wat ik prettig vind is, dat ik 
hier zo’n beetje dezelfde mentaliteit tegenkom 
als bij Luchtmobiel: Niet lullen maar poetsen. Ik 
heb al ondervonden concreet zaken te kunnen 
doen zonder omhaal en ik kan overal 
binnenlopen, waarbij ik gastvrij onthaalt wordt. 
Erg prettig, kan ik u melden! 
 
Mijn intentie is, om af en toe bij jullie over de 
vloer te komen, om via formele en informele 
kontaktmomenten tot een bestendiging van het 

figuur 2. ME’ers bereiken fort Pannerden over brug van de 
brugleggende tank 
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niveau van het materieelbeheer en waar nodig 
verbetering, te komen. Daar heb ik jullie bij 
nodig en jullie mij. Want uiteindelijk moeten we 
met z’n allen verantwoording op papier 
afleggen over de stand van zaken van onze 
spullen.  
 
Ik hoop, dat we prettig samen kunnen werken 
en dat ik van toegevoegde waarde voor 
eenieder kan zijn, zowel op het gebied van 
materieelbeheer als op het persoonlijke vlak.  
Mijn deur staat open, dus schroom niet om 
binnen te huppelen, al dan niet voor zaken.  
 
Genoeg gekletst: gas op de zuigers! Tot ziens. 
 
Aoomb de Niet, 
StstCie 45 Painfbat 
 
 
De snelheid van gemechaniseerde MRAT  
 
In het VIO tijdschrift “Infanterie” (2011 nr. 2 en 
3) hebben de Lkol Van Luit en de Lt Van den 
Heuvel een bijdrage geleverd over de 
veranderende rol van de gemechaniseerde 
MRAT eenheden. Hoewel zij over een aantal 
onderwerpen van mening verschilden waren 
ze het over een aantal zaken eens: De MRAT 
pelotons kunnen de verkenningscapaciteit van 
een Bataljon vergroten en ze kunnen in 
samenwerking met het verkenningspeloton 
randvoorwaarden creëren voor een Bataljon, 
bijvoorbeeld door het binden van vijandelijke 
eenheden.  
 
Tevens bespreken zij de mogelijkheid voor een 
nieuwe indeling. De verandering van de 
organisatie van MRAT na de 50% reductie 
door de bezuinigingen die zij hebben 
beschreven zijn al gerealiseerd (bij 45 PIB 
RIOG) of gaan in de nabije toekomst 
gerealiseerd worden: MRAT is centraal 
ingedeeld onder de vleugels van de 
toekomstige DELTA-compagnie.  
Ook zijn zij het eens over de noodzaak van 
een kwalitatieve impuls omdat het MRAT 
middel schaarser is geworden. De vergroting 
van de effectieve dracht van het 
hoofdwapensysteem lijkt gerealiseerd te gaan 
worden: hoewel het moeilijk is om kennis te 
nemen van het besluitvormingsproces hoor ik 
toch uit verschillende bronnen, onder andere 
IG PAB, dat in 2013 de SPIKE in gebruik 
genomen gaat worden. De effectieve dracht 
wordt hiermee 4000 meter in plaats van 2500 
meter. De gevechtskracht wordt tevens 
vergroot door de mogelijkheid tot 
FIRE&OBSERVE in plaats van 
FIRE&FORGET.  
 

De veranderende rol en de consequenties van 
de bezuinigingen zijn niet de enige zaken waar 
op dit moment de nadruk op dient te liggen. Na 
het doorlopen van de verschillende NIV 4 en 5 
oefeningen sinds augustus 2011 is voor mij 
een ander onderwerp dat betrekking heeft op 
het gemechaniseerde MRAT optreden 
onderbelicht gebleven. Dat is dat naar mijn 
mening MRAT met de huidige wijze van 
optreden te traag is voor het gemechaniseerde 
reguliere gevecht (met de CV90 dan wel met 
een equivalent dat wordt gebruikt door andere 
landen.)  
Dit geldt voor het aanvallende en het 
verdedigend/vertragend gevecht. Tijdens het 
aanvallende gevecht zijn opstellingen vrijwel 
altijd T1. De kans dat een vanaf de kaart 
geprikte locatie geen zicht verschaft op het 
belangrijke terreindeel waar waarneming op 
gekregen moet worden is realistisch. Hierdoor 
zijn opdrachten als het betrekken van een 
vuurbasis of flankbeveiliging moeilijk uit te 
voeren, helemaal als een teamcommandant 
een versnelling in de uitvoering wil.  
Tijdens het verdedigend/vertragend gevecht is 
er wel de mogelijkheid opstellingen te 
verkennen en in de diepte deze voor te 
bereiden. Maar ook hier kost het teveel tijd om 
een opstelling in de diepte te betrekken na het 
afvuren van een GILL schot als een 
gemechaniseerd team de snelheid hoog houdt. 
Daarbij is tijdens de verschillende NIV 4 
oefeningen gebleken dat er meer voertuigen 
worden uitgeschakeld door de PzF die wordt 
ingezet in dicht bebost dan wel geaccidenteerd 
terrein dan door de GILL.  
Omdat inzet van het hoofdwapensysteem 
MRAT te traag is voor het gemechaniseerde 
gevecht kan een AT peloton beter ingezet 
worden voor het bereiken van andere effecten 
dan kinetische. Denk hierbij aan 
nabijbeveiliging van een team, routeverkenning 
of “sensor-shooter” in samenwerking met het 
verkenningspeloton. De 
karaktereigenschappen van de Fennek (stil, 
wendbaar, laag silhouet, makkelijk te 
manoeuvreren) hebben meer te bieden dan de 
GILL. Dit geldt voor het aanvallende gevecht 
en in mindere mate voor het 
verdedigend/vertragend gevecht.  
 
Om de snelheid van effectieve inzet van MRAT 
te verhogen is een voertuigaffuit nodig. Nu is 
het zo dat iedereen het daar wel mee eens is, 
maar volgens mij is dat al een paar jaar zo. Ik 
heb geen zicht op het stadium van 
ontwikkeling waarin de affuit zich nu bevindt 
noch weet of er überhaupt al een 
behoeftestelling is gedaan, maar het lijkt me 
een mooie exercitie om tijdens een oefening 
die met MCTC wordt uitgevoerd een keer een 
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test uit te voeren met zo een affuit om te kijken 
of hiermee de problemen die MRAT heeft met 
het bijbenen van de manoeuvresnelheid 
worden opgelost.  
Niet alleen de veranderende rol en de 
consequenties van de bezuinigingen voor 
MRAT moeten in ogenschouw genomen 
worden, maar vooral de inzetbaarheid tijdens 
het gemechaniseerde gevecht. Als deze 
inzetbaarheid minder wordt moet daar snel een 
oplossing voor komen. Een AT peloton heeft 
niet voor niets de GILL. 
 
Elnt Wintermans, 
PC ehd 7 
 
 
Operation: PEACOCK ULTIMATUM 
Plaats: OEFENTERREIN BERGEN 
Datum: 25-03-2012 tot 13-03-2012 
Opdracht: HEROVEREN VAN DE 
GOUDMIJN    EN HET VERJAGEN VAN DE 
VIJANDELIJKE EENHEID 
Einheid: ANTI TANK 9 
 
Zondag middag betrokken de compagnieën 
van het 45ste Pantserinfanterie bataljon het 
verzamelgebieden in het middenterrein van 
Bergen Hohne, en maakte zich gereed voor de 
actie die maandag zou beginnen. Voor deze 
actie was MRAT pel ‘ehd 9’ onder bevel 
gesteld bij de C – Compagnie. 
Bij het invallen van het duister werd het 45ste 
bevoorraden gingen alle eenheden door een 
bevostraat voor het optoppen van KL I tm V. 
Na de laatste voorbereidingen en het afronden 
van de commandovoering waren we er klaar 
voor en maakten we ons gereed voor de nacht. 
Maandag vroeg in de ochtend  word het bos 
opgeschrikt door het lawaai van tientallen 
pantservoertuigen. We verplaatsen ons een 
stuk over de “pantserring straBe” (route 
ORANGE) richting de startlijn. Ons AT pel had 
de opdracht gekregen om inzicht te krijgen in 
het terrein op en in front van de uitbraakpunten 
die de infanterie zou gaan gebruiken. 
Na de nodige Intel verzameld te hebben was 
het zover: de infanterie ging voorwaarts door 
het uitbraakpunt, en wij gingen over op het 
beveiligen van de flanken zodat de infanterie 
kon doorstoten naar object ‘SPIJKER’ (nabij de 
de goudmijn). In minder dan 20 minuten tijd 
was het object SPIJKER ingenomen. De 
opdracht van het 45ste was geslaagd. 
 
Na de nodige tips en tools was het tijd voor de 
2de actie. Dit keer stond ons peloton onder 
direct bevel van de BC. In deze actie werd 
gebruik gemaakt van het sensor to shooter 
concept  in samenwerking met de RECCE’s. 
AT en RECCE trad als één team samen op. Bij 

onze opdracht kregen we ook een WHISKEY 
onder bevel gesteld die later die nacht nog van 
grote waarde zou zijn. 
Over onze opdracht kunnen we uiteraard niet 
teveel mededelingen doen (OPSEC, red.). 
Effect moest in ieder geval zijn dat er gaten 
geslagen werden in de vijandelijke 
verdediging, alsook het in kaart brengen van 
hindernissen en het zo mogelijk aangrijpen en 
uitschakelen van vijand in de diepte van het 
bataljonsvak. 

 
16 uur voordat de rest van het bataljon de 
startlijn zou passeren gingen we achter de 
RECCE’s aan de startlijn over. De verkenners 
gingen voorop over 2 assen en AT volgde 
direct achter de verkenners. De verkenners 
onderkende veel hindernissen en vijanden. 
Waar mogelijk werd deze door de verkenners 
zelf of door AT aangegrepen met direct vuur of 
indirect, met behulp van de WHISKEY’s die we 
bij ons hadden. Dit alles om de doorstroom van 
de infanterie te vergemakkelijken, die de 
volgende ochtend zou opkomen. De intell die 
we zo konden genereren en de vijand die we 
hebben kunnen aangrijpen (ondanks dat 
MCTC niet altijd mee wou werken) was van 
behoorlijke meerwaarde voor de infanterie die 
de volgende dag en nacht voorwaarts zou 
komen door het boscomplex noord in het 
bataljonsvak. De tweede nacht waren delen 
van de verkenners en AT al op en rondom 
SPIJKER om de daar aanwezige vijand aan te 
grijpen en bruggen te verkennen. Aansluitend 
werd de volgende dag object SPIJKER met 
succes ingenomen, werd WARRENDALE 
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bevrijd van vijand en de goudmijn weer 
overgedragen aan EASTLAND. De verkenners 
en AT 9  werden vervolgens teruggeroepen 
naar de bataljons CP om daar als 
bataljonsreserve een aantal uren welverdiende 
slaap te kunnen pakken. 
 

 
 
Alles bij elkaar hebben we een mooie en 
leerzame oefening gehad! Met name het 
optreden gecombineerd met de verkenners 
smaakt naar meer! 
 
Sld1 van Twillert 
Chauffeur /pantserbestrijder ehd 9 
 
 
 
Ehd 34 op SOB in BERGEN  
 
 
Zondag 18-03-2012 Ermelo (Uitgestegen) 
Het is 17:30. De C-Cie staat gereed op de 
appel plaats voor een schietweek in Berge-
Hohne. De reis ernaartoe verliep goed en we 
waren na 4 a 5 uurtjes op bestemming. Daar 
aangekomen zijn de voorbereidingen opgestart 
om maandag een goede start te maken aan 
een mooie week.  
 
De volgende dag waren we al vroeg op om 
aan de schietdag te beginnen. Het weer was 
goed, en de stemming zat er goed in. De prio 
van deze dag lag op niveau 1 en 2. De dag 
startte moeizaam op in verband met wat 
brandjes in het voorterrein, plus een aantal 
schoonheidfoutjes van onszelf. Nadat we 
gewend waren aan de omgeving, en de 
neusjes weer in dezelfde richting waren gezet 
ging het beter. Voor de rest van de dag zat er 
een stijgende lijn in waardoor we aan het eind 
van deze dag met een goed gevoel terug naar 
de kazerne konden verplaatsen, voor het 
hoogte punt van de dag: het avond eten van 
Chef Martin. Na het avond eten werd er 
deelgenomen aan de sportlessen die 
georganiseerd waren door de LO/sport. 

 De rest van de week verliep goed. De grote 
dag waar iedereen op wachtte was de 
donderdag, omdat voor ons, ehd4, de niveau 3 
certificering op het programma stond. Deze 
werd opgestart en ging zonder complicaties, 
behalve dat sommige mensen weg zakten in 
een moeras en we daardoor even de SA in het 
terrein verloren! Maar de schietresultaten 
logen er niet om en het eindresultaat ook niet, 
alles was een voldoende! Om de schietweek af 
te sluiten stond de Konstanzbahn op het 
programma om op leuke wijze toch nog even 
een goed sport momentje te pakken. 
 
Sgt Benschop 
Ehd 34, C Cie. 
 
 
FTX PEACOCK ULTIMATUM  
 
Alle stations, hier November over; 
 
Ik ben wachtmeester der eerste klasse Fabian 
Bos, woonachtig in Biddinghuizen. Ik ben in 
2007 bij het bataljon begonnen als Team Intell 
Cell van de C “Hanen” Compagnie. Na drie 
jaar bij de C-Compagnie ben ik begonnen aan 
mijn  tweede functie binnen de bataljonsstaf 
als wachtmeester CBRN/ Gevechtsinlichtingen 
( Sie S2). 
Sinds ik bij dit bataljon ben gekomen heb ik 
nog niet meegemaakt dat de bataljonsstaf 
daadwerkelijk optrad op de wijze zoals dit ooit 
voorzien was binnen het grootschalig 
optreden. En toen, uit het niets, ontstond er 
binnen EUROPA een conflict tussen de landen 
EASTLAND en MAINLAND. In de 
EASTLANDSE deelstaat WARRENDALE 
(oefenterrein BERGEN-HOHNE) werden 
goudmijnen ontdekt en deze waren heel erg 
interessant voor het economisch minder 
bedeelde MAINLAND. Om deze goudmijnen te 
vermeesteren lanceerde MAINLAND een 
offensief. Doordat EASTLAND een erg kleine 
strijdmacht heeft, was dit land niet in staat zich 
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tegen deze aanval te verdedigen, waardoor 
MAINLAND in haar opzet slaagde. 
Natuurlijk was de Internationale Gemeenschap 
het niet met de aanval van MAINLAND eens 
en besloot, na een aantal waarschuwingen, tot 
militair ingrijpen. Hierdoor kreeg ons bataljon in 
week 10 de opdracht vanuit de brigade om de 
goudmijnen in WARRENDALE te 
vermeesteren, de MAINLANDSE eenheden uit 
WARRENDALE te verdrijven en de deelstaat 
WARRENDALE weer aan de rechtmatige 
eigenaar (EASTLAND) terug te geven.  
Deze opdracht hebben we als bataljonsstaf in 
week 11 uitgewerkt tot een bevel voor de 
compagnieën. Doordat de bataljonsstaf 
meerdere functionarissen vacant had, werden 
we ondersteund door een aanzienlijk aantal 
externen die de vacante functies vervulden. 
 
Tijdens de commandovoering procedure bleek 
al vrij snel dat de MAINLANDSE strijdkrachten 
uiterst bedreven waren in de kunst van het 
camoufleren en misleiden, aangezien de 
brigade maar zeer beperkte informatie over de 
tegenstander kon aanleveren. Ondanks deze 
beperkte informatie wisten we als bataljonsstaf 
toch, door logisch nadenken, heel veel uren 
werken en ons op te sluiten in boogtenten, tot 
een bevel te komen waarmee wij dachten de 
MAINLANDERS te kunnen verslaan. 
 
In week 12 was het dan zover, we gingen met 
de bus naar EASTLAND (BERGEN-HOHNE) 
om de grote boze vijand uit MAINLAND voor 
eens en voor altijd uit WARRENDALE te 
verdrijven. Aangekomen in het gebied werden 
de bevelen aan de compagnieën gegeven, 
waarmee we eerst begonnen met de laatste 
fase van de waarschuwingen van de 
Internationale Gemeenschap uit te voeren. 
Deze laatste fase bestond uit een “droge 
aanval” op fictieve MAINLANDSE eenheden. 
Hierdoor werd aan de compagnieën de kans 
geboden een laatste keer te oefenen voordat 
het menens werd. Daarnaast hoopte de 
Internationale Gemeenschap dat, door deze 
machtsvertoning , MAINLAND alsnog eieren 
voor haar geld zou kiezen en de deelstaat 
WARRENDALE min of meer vrijwillig zou 
verlaten. 
 
De “droge aanval” werd uitgevoerd volgens het 
plan zoals dat was bedacht tijdens de 
commandovoering procedure die we als 
bataljonsstaf hadden doorlopen in week 11. 
Om dit plan uit te kunnen voeren moest de 
bataljonsstaf fysiek gescheiden worden in een 
Main CP (MCP) en een Vooruitgeschoven CP 
(VCP). In de MCP zaten alle soft-skin 
voertuigen en de kwetsbare 
verbindingsmiddelen. De VCP bestond uit de 

pantservoertuigen van de bataljonsstaf en 
beschikt over minder verbindingsmiddelen. 
Doordat de MCP veel meer tijd nodig heeft om 
opgebouwd te worden, werd besloten om deze 
alvast op te laten bouwen vlak achter de 
Voorste Lijn Eigen Troepen (VLET). 

Opgebouwde MCP 
 
Hierdoor zouden de compagnieën het eerste 
deel van hun offensief kunnen uitvoeren 
zonder dat ze daarbij uit de verbindingen 
zouden lopen. De VCP zou bij de 
verzamelgebieden blijven, aangezien die 
buiten het verbindingsbereik van de MCP 
zouden liggen. Zodra de compagnieën 
voorwaarts zouden gaan, zou de VCP deze 
volgen en in eerste instantie een nieuwe 
opstelling kiezen in de buurt van de MCP. De 
VCP zou zodra de eenheden door het bosrijke 
gebied waren getrokken verder voorwaarts 
gaan en vlak achter de compagnieën positie 
betrekken. 
 
Tijdens de “droge aanval” kon de bataljonsstaf 
voor het eerst het betrekken van de MCP en 
VCP beoefenen en dit ging doordat het de 
eerste keer was niet erg soepel. 
 
Na de “droge aanval” kregen we vanuit de 
brigade te horen dat het doel van de aanval 
niet was behaald en MAINLAND zich niet had 
terug getrokken. Dit betekende dus dat we een 
aanval moesten uitvoeren om WARRENDALE 
te bevrijden. 
 
Omdat er nieuwe informatie was gekomen 
over de MAINLANDSE eenheden, die zich 
hadden voorbereid om het bosrijke gebied van 
WARRENDALE te gebruiken voor het 
verdedigend gevecht, moest het 
operatieconcept enigszins herzien worden. 
Hierdoor werd de bataljonsstaf gedwongen om 
het besluitvormingsproces opnieuw te 
doorlopen. Dit leverde uiteindelijk bijna 48 uur 
aaneengesloten werk op. Het resultaat was 
uiteindelijk een nieuw plan, waarbij de 
compagnieën werden aangestuurd om zo 
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effectief mogelijk te reageren op het 
verwachtte optreden van MAINLAND. 
Helaas bleek tijdens de uitvoering dat 
MAINLAND wederom meester was in de kunst 
van de misleiding, aangezien de A-compagnie 
in het oostelijk bosrijke deel vrijwel zonder 
weerstand door het bosrijk gebied kwam. De 
C-compagnie die de westelijke nadering 
(bosrand en open terreindelen) aanhield kon 
maar met moeite voortgang houden. 
Dit betekende dus dat MAINLAND compleet 
anders optrad dan de inlichtingenorganen 
hadden onderkend. 
 
Gelukkig wist de B-compagnie, die als reserve 
fungeerde, door te stoten waardoor het 
bosrijke gebied nu een gepasseerd station 
werd. 
Terwijl de B-compagnie doorstootte werd de 
VCP geactiveerd om stelling te nemen centraal 
achter de A-compagnie. De VCP zou de CP 
taken overnemen zodra de naderingsmars 
naar het aanvalsdoel werd ingezet. 
 
De verplaatsing met de VCP was ook een 
nieuw fenomeen voor ons, welke we alleen 
nog maar in theorie hadden behandeld. 
Doordat het gevecht iets anders liep dan 
gepland gingen ook niet alle voertuigen van de 
VCP mee en bleef het voertuig van de BC en 
de Genie achter bij de MCP. Deze twee 
voertuigen zouden in de loop van de avond/ 
nacht bijtrekken. 
 
Uiteindelijk kwamen we aan op de eerste 
locatie waar de VCP mogelijk zou gaan staan. 
De locatie was camouflage technisch briljant, 
echter bleek deze minder briljant voor 
satellietcommunicatie. De ontvanger kon geen 
verbinding krijgen, dus moesten we verder 
naar de tweede locatie. 
 
Deze locatie lag op een heel mooi grasveld, 
waar met een beetje goed stuurwerk vast ook 
wel een vliegtuig had kunnen landen. Voor de 
camouflage leverde dat wat meer werk op, 
maar de verbindingen waren onder alle 
omstandigheden gegarandeerd wat voor een 
CP het belangrijkst is.  
 

Afgecamoufleerde VCP op “vliegstrip” 
 

Door slecht zicht in de nacht konden de 
resterende voertuigen van de VCP pas de 
volgende ochtend bijtrekken, waardoor de VCP 
pas ’s-Ochtends actief werd. 
Doordat tijdens het gevecht bleek dat zowel de 
MCP als de VCP goede verbindingen bleken te 
hebben werd het gevecht ook nooit helemaal 
door de VCP overgenomen wat wel erg 
jammer was. 
 
Voordeel hiervan was wel dat de BC hierdoor 
vrijer was, waardoor hij in persoon met zijn CV-
90 kon gaan kijken bij de acties van de C-
compagnie die bij de HOHE BACH werden 
verricht. Daar aangekomen scheelde het niet 
veel of de BC was daar door mortiervuur 
gesneuveld, MAINLAND had namelijk de 
overgangen onder constant mortiervuur liggen. 
Achteraf bleek ook dit een voorbeeld van de 
uitstekende camouflage vaardigheden van 
MAINLAND, want geen enkel systeem heeft 
het konvooi van vrachtwagens met 
mortiergranaten zien rijden, welke nodig was 
om het mortiervuur van ongeveer 2.000 
granaten, wat op die overgangen werd 
afgegeven, mogelijk te maken. 
 
Ondertussen stond de B-compagnie compleet 
voorbereid te wachten op een tegenaanval die 
gemeld was. 
Uiteindelijk  wist de A-compagnie door te 
stoten en het aanvalsdoel te nemen, wat 
samen met het slijten van de eenheden voor 
de tegenaanval door 43 BVE voor MAINLAND 
reden genoeg was om de tegenaanval af te 
blazen en WARRENDALE te verlaten. 
Het uiteindelijke resultaat was dat wij de slag 
wonnen, het kostte helaas veel van het 
bataljon. Maar gelukkig leed MAINLAND nog 
veel meer verliezen. 

 

Het eindresultaat voor MAINLAND 
 
Al met al was het een erg leerzame oefening, 
enerzijds omdat dit de eerste keer was dat de 
bataljonsstaf moest optreden zoals het bij een 
grootschalig conflict zou moeten. Dit heeft voor 
veel verrassingen gezorgd en kwamen veel 
aandachtspunten en probleemgebieden aan 
het licht. Anderzijds was het een leerzame 
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oefening omdat af en toe pijnlijk duidelijk werd 
dat onze eigen inlichtingenkanalen het ook wel 
eens bij het verkeerde eind kunnen hebben. 
 
Met al deze lessen en ervaringen gaan we nu 
voorbereiden op de oefening die binnenkort 
gaat komen, PEACOCK SUPREMACY… 
 
Wmr1 Bos 
STOO CBRN/ GI 
 

November, uit… 

 

 
Voorbije oorlogen….  
 
Onlangs was ik op Kreta voor het voeren van 
adaptatiegesprekken. Daarbij werd ik 
geconfronteerd met twee oorlogen uit het 
verleden. 
 
Kreta 
Maandag 2 april 2012. Terwijl het bataljon net 
terug, of nog aan het terugkomen was uit 
Bergen, waar we de oefening Peacock 
Ultimatum hadden gedraaid, stapte ik op 
Schiphol op het vliegtuig richting Kreta. Het 
was voor mij de eerste keer dat ik als 
gespreksleider bij adaptatiegesprekken zou 
optreden. Ik had nooit behoefte gehad aan een 
extra week weg van huis. Maar mijn chef 
begon te mopperen, dus was het raadzaam 
om een keer mee te doen. En ach, een weekje 
in de zon, betaald door de baas, is toch ook zo 
gek nog niet. 

 
 
Het is overigens geen peulenschil om op Kreta 
te komen. We moesten twee keer 
overstappen, in Frankfurt en in Thessaloniki, 
met de nodige wachttijd, zodat we ruim tien uur 
over de reis zouden gaan doen. Toen mijn 
vrouw sms’te: “Je moet een Volkskrant kopen, 
want daar staat een heel stuk over Kunduz in”, 
heb ik dat dus ook maar gedaan. Dan zou ik in 
ieder geval iets te lezen hebben onderweg. 
Over Kunduz werd het gebruikelijke politieke 
geneuzel gebezigd. Probleem was dat men 
moeite had met de al opgeleide Afghaanse 
politieagenten te controleren. “Defensie volgt 

Kunduz-agent niet” gaf de kop op de 
voorpagina aan. Zodra ze hun certificaat uit 
handen van de Nederlandse trainers 
ontvangen en terugkeren naar de post waar ze 
werkzaam zijn, wie controleert er dan of ze niet 
gaan ‘vechten’ tegen de Taliban? Want dat 
mag niet van de Tweede Kamer! Ik lees het 
stuk om een beetje op de hoogte te zijn voor 
de gesprekken die ik later die week zou gaan 
voeren, maar ik merk dat ik het eigenlijk niet 
wil weten. Het maakt me boos. Er mag 
blijkbaar niet gevochten worden en een 
‘militaire missie’ mag het ook niet genoemd 
worden. Soms denk ik wel eens dat ze in Den 
Haag niet weten hoe het daar in Afghanistan 
toegaat. Maar ja, dat zal wel hogere politiek 
zijn. 
 
De Falklandoorlog 
In dezelfde krant stond een groot artikel over 
de Malvinas, oftewel de Falklandeilanden. De 
Falklandoorlog is de eerste voorbije oorlog 
waar tijdens de reis mee werd geconfronteerd. 
Het was precies dertig jaar geleden dat Groot-
Brittannië de oorlog had verklaard aan 
Argentinië, omdat dat land de Falklandeilanden 
(voor de kust van Argentinië, maar Brits 
grondgebied en bewoond door Britse 
emigranten) had bezet. Een Britse vloot met 
een invasieleger ging op weg en landde een 
aantal weken later op de eilanden, om een 
einde aan de bezetting te maken. 

 
 
Er is zwaar gevochten. 649 Argentijnen en 258 
Britten sneuvelden. En er zijn veteranen die 
nog steeds wakker liggen van wat ze daar 
hebben meegemaakt. Maar er zijn ook Britse 
veteranen die contact hebben gelegd met 
Argentijnse veteranen. Onder hen: Anthony 
Davies: “We proberen de Argentijnse 
veteranen te helpen met praktische zaken, 
zoals het regelen van pensioenen. Er valt nooit 
een onvertogen woord. We waren vijanden, 
maar uiteindelijk was het een conflict tussen 
politici”. 
 
Bijzonder is dat! Voormalige vijanden die 
respect voor elkaar opbrengen, waarschijnlijk 
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omdat ze niet alleen vijanden waren, maar ook 
collega’s. Aan beide kanten waren ze soldaat. 
Dat brengt me bij de tweede voorbije oorlog 
die ik op Kreta tegenkwam. 
 
We were soldiers… 
Eenmaal gesetteld in het hotel, met een 
drankje in de zon aan de rand van het 
zwembad, kregen we te horen dat een 
belangrijke Amerikaanse gast met de 
adaptanten mee zou komen: Bruce Crandall, 
kolonel b.d. van de U.S. Army en drager van 
de Medal of Honor. 
 

 
 
Hij is een bekende Amerikaan en met Hal 
Moore een van de bedenkers van het 
luchtmobiele optreden, maar kon pas op 
uitnodiging van de Nederlandse krijgsmacht 
een bezoek brengen aan Afghanistan. Hij heeft 
nog één wens: een keer als schutter een 
gevechtsmissie meevliegen met een Apache-
helikopter. Maar hij is bang dat hij geen 
commandant kan vinden die daar zijn vingers 
aan wil branden. 
Bruce Crandall heeft zijn onderscheiding 
gekregen voor heldhaftig optreden in Vietnam 
tijdens de ‘Battle of Ia Drang’ in 1965. Hij vloog 
toen een onbewapende helikopter en heeft met 
zijn Wing-man 16 uur lang vluchten gemaakt 
naar de zwaar onder vuur liggende Landing 
Zone om munitie te brengen en gewonden en 
gesneuvelden op te halen. Daarover is een film 
gemaakt: ‘We were soldiers’. Naar aanleiding 
van die film heb ik een keer een interview 
gezien met de commandant van de 
Vietnamezen, waar Bruce Crandall en de 
zijnen tegen vochten. En ook deze Vietnamese 
Generaal was vervuld met respect voor zijn 
voormalige vijanden. Een beetje zoals de 
Britten en Argentijnen. 

 
Bruce Crandall 
 
Civiele Missie… 
Later die week hadden we de gesprekken met 
Nederlandse militairen. Sommigen hadden in 
Mazar e Sharif gezeten, anderen in Kabul. Of 
het gevaarlijk was geweest? Er was een keer 
een bouwkraan omgevallen en dat had slecht 
af kunnen lopen. Maar voor de rest viel het wel 
mee. 
Je zou bijna denken dat het echt een civiele 
missie is. Maar op het moment dat ik dit schrijf 
is er net sprake geweest van een 
grootscheepse aanval van Taliban op Kabul, 
met gecoördineerde geweer- en 
raketaanvallen. Het Afghaanse leger en de 
Afghaanse politie hebben alle zeilen bij moeten 
zetten om de aanval af te slaan en de rust te 
herstellen. 

 
 
Ik vraag mij af: hebben door Nederlanders 
getrainde politieagenten ook meegevochten? 
Ik vraag mij af: zouden wij ooit met respect 
over de Taliban praten? En de Taliban over 
ons? 
Wie weet… Maar waarschijnlijk moet dan ook 
deze oorlog eerst voorbij zijn. 
 
Door Ko Sent 
Geestelijk verzorger 45 Painfbat  
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Foto Impressie FTX PEACOCK ULTIMATUM  
 
Tijdens de afgelopen FTX PEAOCK 
ULTIMATUM in Bergen is vanuit de 43e 
Brigade een team bestaande uit twee 
fotografen een aantal dagen aanwezig 
geweest om wat mooie foto’s te maken. 
Hieronder een selectie hieruit; 
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Oberlausitz januari 2012….  
 
Daar gaan we dan weer, sommigen nog vers 
vanuit de kerstvakantie gaan we op de vroege 
ochtend van ...... Januari met de bussen 
richting oefenterrein oberlausitz in het oosten 
van Duitsland.  
Na een rit van zo'n 9 uur zijn we er dan 
eindelijk. Eerst even de legering in orde maken 
en een hapje eten in de eetzaal alvorens nog 
te genieten van in ieder geval nog 1 avondje in 
een warm bed.  
De volgende dag begint met de voorbereiding 
van de oefening. MCTC wordt opgehaaldt, de 
voertuigen worden gereed gemaakt. Even een 
ritje het oefenterrein in om de GILL systemen 
te justeren en we zijn er helemaal klaar voor. 
De volgende dag begon de oefening dan echt, 
ehd 9 was samen met de Charlie Compagnie 
de aanvallende eenheid en begonnen west in 
het oefenterrein met de voorbereidingen van 
de aanval.  
Na een zwaar gevecht rond de 800 meter 
lange tankbaan wisten we uiteindelijk de 
spoorlijn die N Z door het oefenterrein loopt te 
halen, helaas hadden wij hierin maar een 
kleine verkennende rol vervult en waren wij 
nog niet echt aan de bak gekomen. 
Hier werdt er een "tactical freeze" gehouden 
en werd er op hoger niveau gevalueerd. 
Later in de nacht werdt de actie hervat en zou 
ons antitank peloton het doorbraak punt 
verkennen waarnaar de infanterie pelotons het 
eerste gat in de verdedinging van de vijand 
zouden slaan. Nadat de infanterie ver genoeg 
voorwaarts was kon ons peloton de 
achtergebleven vijand uitschakelen door hit 
and run acties uit te voeren. 
Helaas werdt de actie al afgekapt voordat de 
gehele eenheid op het aanvalsdoel was. 
2 dagen later was het voor ons de tijd om de 
verdedigende rol op ons te nemen. Dit maal 
starte onze eenheid oost in het oefenterrein. 
Anti tank had de opdracht om noord van de 
tankgracht stellingen in te nemen om 
eventuele genie tanks die wilden doorbreken 
uit te schakelen. Goed gerichte vijandelijke 
vuursteun verhinderde echter dat wij deze 
opdracht konden uitvoeren en wij waren 
genoodzaakt om onze gewonden aftevoeren 
naar het achtergebied.  
Na dit gedaan te hebben heeft ons peloton een 
flankbeveilingen uit gezet om de vijand die 
over de grote openvlakte zou komen, uit te 
kunnen schakelen. Jammer genoeg had de 
vijand een gedekte route gevonden en konden 
wij hier ook niks uitschakelen.  
 
Na deze actie kon het afbreken weer 
beginnen, alle MCTC afbouwen, voertuig 
onderhoud uitvoeren en trein gereed maken 

maar natuurlijk ook even gezellig een hapje 
eten met z'n allen in het Heimbetrieb en een 
biertje drinken in de Compagnies bar. 
 
Ehd 9 AT 
 
 
Bericht vanuit Kunduz;  
 
Hier in Kunduz gaat alles nog zijn gangetje, 
hoewel ik wel af en toe helemaal knettergek 
wordt van de KMAR en de PTG-staf. Ze zijn nu 
begonnen met een 10 weekse cursus voor de 
agenten. 1 week theorie en 1 week praktijk. 
Alleen de afspraken die ze hebben gemaakt 
zijn niet sterk genoeg, waardoor we de 
agenten te weinig zien in de praktijk. We gaan 
nog wel bijna dagelijks de poort uit, maar niet 
altijd met het gewenste resultaat , aangezien 
die agenten zich niet aan de afspraken 
houden. Beetje jammer! Wij (de groene 
mannen) willen het ook volledig anders 
wegzetten, maar de KMAR denkt daar weer 
anders over en het is ten slotte een "politie-
missie".. GGRrrrr...   Maar goed we houden vol 
en we blijven pushen!! Hopen dat ze een keer 
naar ons luisteren.  
 
Onze acties zijn nu verdeeld in groepsacties 
en pelotonsacties. De dagelijkse ritjes naar 
politiestations wordt vaak door een sgt gedaan 
en de grotere praktijk acties pakken we op met 
het peloton. Hier hebben we vaak 
ondersteuning van G, Y, H en W (F16's of 
UAV's ) Verder hebben we ook al een uitstapje 
gemaakt naar het buitengebied (Khanabad) 
waar we in de toekomst ook politie gaan 
trainen. Voor de rest is de dreiging nog steeds 
hetzelfde: IED's en suiciders. Wat er langzaam 
bij komt is infiltratie van lui binnen de politie. 
De Fransen hadden laatst weer een grote 
klapper gehad.  
 
Voor de rest gaat het prima met het peloton. 
Sfeer is nog steeds goed (behalve wat 
frustratie, maar die hebben alle groene 
mannen). 
Het weer is nog steeds raar. Sneeuw, regen, 
zon en daar een goede mix van haha...  
 
Weer even een korte up-date!  
 
Elnt Ruud 
B Cie 
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Nieuwe Hoofd S3 bij 45 Painfbat  
 
Majoor M.A. Felius, de nieuwe S3 van het 45e 
bataljon. Geboren en getogen in Harderwijk. 
Bouwjaar 1976 en nu woonachtig in Oldemarkt 
(dit ligt in de buurt van Steenwijk/Havelte). 
In 1997 opgekomen op de Koninklijke Militaire 
Academie te Breda en per 2000 begonnen als 
pelotonscommandant bij de Limburgse Jagers 
in Seedorf. Na enkele Air Assault-jaren bij het 
13e bataljon  luchtmobiel (als 
plaatsvervangend compagniescommandant en 
kapitein operatien), compagniescommandant 
geworden bij onze brigade-zuster eenheid: 44 
Pantserinfanteriebataljon. Daar had ik de eer 
om met de Bravo compagnie als eerste te 
mogen stoeien met de CV90 en het Battlefield 
Management System. Een mooie tijd met veel 
‘pionieren’ voor ons wapen. 
 
Missies: 
SFOR-11 (Bosnie)  2001-2002 
ISAF, BG-4 (Uruzgan)  2007 
ISAF, PTG-1 (Kunduz)  2011 
 
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging.  Als 
S3 zal ik me vooral bezig houden met 
planning, opleiden & trainen en het tactische 
optreden van ons bataljon. 
 

 
 
Ik hoop u snel te velde (of in de bar) tegen te 
komen voor nadere kennismaking 
 
Majoor M.A. Felius 
Hoofd Sie S3 
  

Urban Lion, B-Cie  
 
Even voorstellen 
Sinds november ben ik, Vaandrig Messelink, 
geplaatst als uitgestegen pelotonscommandant 
bij eenh 5, B-Leeuwencompagnie. Ik ben 31 
jaar, oftewel een oudere jonge officier. 
Na het afronden van de KMS in 2006, ben ik 
geplaatst  bij 12A lumbl waar ik 4 jaar 
groepscommandant ben geweest. Na een 
korte periode als instructeur  bij school lumbl, 
ben ik in juni 2010 gestart aan de KMA. Ik heb 
deze opleiding in november afgerond. 
Inmiddels zijn we  een paar maanden verder 
en heb ik alweer een aantal oefeningen 
meegedraaid waaronder Urban Lion. 
 
Voorbereiding 
De maandag stond in het teken van de 
noodzakelijke heenreis en de gebruikelijke 
voorbereidingen. Vanzelfsprekend waren de 
weersomstandigheden in de Marnewaard 
bijzonder, het was droog en het vroor 
behoorlijk met ’s nachts temperaturen tot -16. 
Dit zou de rest van de week aanhouden. 
Aangezien we net terug waren uit het winterse 
Bad Reichenhall was dit geen enkel probleem.  
’s Avonds kregen de bereden pc (tlnt van den 
Bosch) en ik de opdracht voor de volgende 
dag. Aan de hand van Quickies zouden we 
een aantal acties uitvoeren. Dit zouden de 
eerste acties worden met twee pc’en op een 
peloton. De doelstelling van deze niv 3 dag 
was dan ook: uitproberen, evalueren en 
afspraken maken. 
 
Niveau 3 
Voor mij was het die dag de eerste 
kennismaking met de cv90 en het 
painfoptreden in verstedelijkt gebied. Een 
ideale gelegenheid om goede afspraken te 
maken, niet alleen tussen de twee pc’en maar 
ook met de gpc’en. Al snel bleek dat het 
behoorlijk druk was op het pelco en dat de 
voertuigradio’s de 9100 en 9200 wegdrukten. 
Dit betekent dat je als pc ugs veel mondeling 
zaken moet doen met je gpc’en. De rol van de 
linkman is hierbij essentieel. Door deze 
afspraken konden we het pelco ontlasten.  
Naast het feit dat je als pc ugs druk bezig bent 
met het aansturen van peloton moet je ook sa 
hebben mbt de cv90’s. Het onderkennen en 
uitschakelen van de vijand gebeurd namelijk 
voor een groot deel door de cv90’s. Als pc ugs 
moet je hier gebruik van maken en daarom is 
de communicatie tussen uitgestegen en 
bereden zeer belangrijk.   
Het was een leerzame dag waarbij een basis 
werd gelegd voor de rest van de oefening. 
Aan het einde van de middag werd het 
ciebevel uitgegeven. De uitdaging hierbij was 
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het covoproces doorlopen met twee pc’en. Het 
was even wennen maar het eindresultaat was 
prima. Door goede afspraken en een concrete 
taakverdeling te maken kan er met twee pc’en 
diepgang worden gecreëerd voor zowel het 
bereden als uitgestegen gedeelte.  
 
48 uur 
Na een korte nachtrust startte op woensdag de 
compagnieactie. De opdracht was om zo snel 
mogelijk twee objecten te vermeesteren om 
een goede uitgangsituatie te creëren voor 
eenh 4 die de voortzetting van de aanval zou 
uitvoeren. Het oogmerk hierbij was, door snel 
en agressief meerdere beheersende objecten 
te vermeesteren, de vijand vrijheid van 
handelen te ontnemen en op te sluiten op 
locaties die door ons gedicteerd werden. 
Onder dekking van een behoorlijk rookscherm 
werden we conform plan afgezet. Doordat er 
tegelijk laag en hoog werd ingebroken was het 
object snel gezuiverd. Het duurde even 
voordat het volgende object was gezuiverd, 
hierdoor kreeg de vijand tijd om te 
reorganiseren en de voortzetting van de aanval 
van eenh 4 te frustreren. Uiteindelijk was er 
alsnog een goede uitgangssituatie gecreëerd 
waardoor eenh 4 de aanval kon voortzetten. 
Al snel kreeg ik de opdracht van de cc om 
eenh4 te gaan ondersteunen. Georganiseerde 
chaos was het gevolg. Door goede coördinatie 
met het bereden element konden we met de 
cv90 snel van object naar object verplaatsen, 
zonder daarbij verliezen te incasseren. 
Uiteindelijk hebben we met een samengesteld 
peloton de laatste vijand verslagen en was de 
opdracht aan het einde van de middag 
gehaald. 
 
Het peloton maakte zich inmiddels gereed voor 
de nacht. De twee pc’en kregen een nieuw 
bevel. Uit inlichtingen was gebleken dat de 
vijand nog niet volledig was verslagen. In een 
andere sector in het oord had de vijand een 
object ter verdediging ingericht waar zeer 
waarschijnlijk explosieven zouden zijn 
opgeslagen. De opdracht van de cie was het 
vernietigen van het laatste restant vijand. 
 
’s Ochtends startte de aanval. Eenh 4 en 5 
zouden te gelijk inbreken in verschillende 
objecten. Het effect wat hierbij bereikt moest 
worden was om zo snel mogelijk meerdere 
objecten te vermeesteren om vijandlocaties 
dieper in her oord te kunnen onderkennen. 
Deze informatie en het advies over een 
mogelijke vervolgactie zouden worden 
doorgegeven aan de cc om aansluitend zsm 
een vijandgerichte aanval uit te voeren. 
De inbraak bij eenh 5 verliep snel en goed. In 
een  korte tijd waren twee objecten gezuiverd.   

Na sa te hebben opgebouwd en advies te 
hebben gegeven aan de cc zijn we voorwaarts 
gegaan naar het volgende object. 
 De inbraak verliep zeer moeizaam. De eerste 
groep had direct een aantal doden en 
gewonden. Ik besloot om met de volgende 
groep mee te gaan naar het object. Het object 
was een soort appartementencomplex met een 
aantal kamers die niet met elkaar in verbinding 
stonden. Tot twee keer toe moest er een 
inbraak hoog worden geforceerd. Dit 
veroorzaakte slachtoffers en het kostte veel 
tijd.  
Door eigenwijsheid en enthousiasme stond 
mijn radioman, met cieco, nog bij E in het 
vorige object. Hierdoor kon ik de cc niet op de 
hoogte houden van de situatie in het object. 
Het gevolg hiervan was dat de cie-aanval 
vertraging opliep en de vijand de tijd kreeg om 
te reorganiseren. Natuurlijk werd ik juist op dat 
moment neergeschoten en moest ik gewond 
(prio1) het strijdtoneel verlaten. De opc, sgt1 
Schep, heeft het gevecht overgenomen en 
uiteindelijk is de vijand verslagen en de 
opdracht gehaald. 

 
Ervaringen 
Voor mij was dit de eerste niv4 oefening bij de 
pantserinfanterie. Een aantal punten die ik heb 
geleerd tijdens Urban Lion. 
Ovg is een complex gevecht waarbij het 
hebben en houden van sa belangrijk is. Door 
juist rust te creëren en goed te communiceren 
heb ik ervaren dat je het beste sa hebt.  
Ik heb ervaren (tussen weten en ervaren zit 
een verschil) hoe belangrijk het is om binnen 
het oogmerk van de cc te handelen en niet je 
eigen plan te trekken. Dit heeft namelijk direct 
consequenties voor de cie. 
Tijdens het covoproces heb ik te makkelijk 
gedacht over de objecten. Hier werd ik tijdens 
de actie een aantal keren door verrast met als 
gevolg tijdverlies voor de cie. 
Verder heb ik ervaren dat de cv90 effectief is in 
het onderkennen, onderdrukken en 
uitschakelen van de vijand. Hierdoor werd ik in 
een vroegtijdig stadium al gewaarschuwd voor 
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de vijand. Daarnaast konden de te nemen 
objecten al gescand worden en werd de 
eventuele vijand onderdrukt of uitgeschakeld. 
Om dit optimaal te benutten is het wel 
essentieel dat het bereden en het uitgestegen 
element intensief met elkaar samenwerkt. 
Voor mij was het een prima oefening waar een 
goede basis is gelegd voor de samenwerking 
tussen de twee pc’en. 
 
Met leeuwen groet, 
 
Vaandrig Messelink 
Pc ugs eenh 2.5 
 
 
Het logistieke gevecht tijdens Peacock 
Ultimatum.  
 
Het unieke is gebeurd: de Bevo- en 
Beheersgroep is na vele jaren weer eens  
gelucht, ingebed in de hele(!) StStcie. 
Met de hele StStcie bedoel ik: Het 
compagniesquattro,de Bevo/behGp, de ODB-
gp, 
de Gnk afvoergp, een component 
Pantsergenie en een club van 110 
Transportcie en dat allemaal net zo tactisch als 
de gevechtscien. De verkenners en de AT 
hadden wij er niet bij. Groene smoelen, 
gevaarlijk kijken en bevo'n tot falen. Stoer! 
Terwijl de gevechtseenheden druk aan het 
knokken waren, zaten wij in het donkere 
dierenbos links of rechts van een of ander 
Braamstruiksbinnenpad in een afwachtings- 
danwel verzamelgebied. Onszelf beveiligen tot 
het moment dat er poep werd geroepen,  
waarop wij -via datzelfde 
Braamstruiksebinnenpad- naar een door de 
CSM van te voren verkende lokatie togen om 
daar een herbevostraat in te richten. 

 
Vervolgens zijn jullie daar met z'n allen komen 
aftanken, koek en zopie en Kl V innemen voor 
24 uur of langer - tenminste dat dachten wij, 
maar daar dachten een aantal van jullie anders 

over- om vervolgens afgetankt en volgepropt 
met Kl1,water en plof weer jullie's weegs te 
gaan. 
 

't Is lang geleden dat dit logistieke concept 
weer eens "beoefend" is. Eigenlijk is het voor 
loggies geen oefening, want logistiek is altijd 
voor 't echie. Hebben wij de koek en zopie niet 
in de hand, dan moeten jullie je eigen Appie 
Hein-pakket aanspreken of je lintworm begint 
te mekkeren. 
Het was een mooi gezicht om een bataljon-
plus in een tijdbalk van een uur of 6 door de 
herbevostraat te zien rollen. 
Wij voelen ons ook wel een beetje 
gecertificeerd....... 
Met dank aan personeel (met 8 x Scania) van 
110 Transportcie.  
Voor herhaling vatbaar! 
 
AOOMB de Niet 
 
 
Uit de oude doos…..  
 
Wie staat er op de foto hieronder? 
Inzending naar redactie van de Oranje 
Gelderlander (S6). Uit alle goede inzendingen 
wordt een winnaar geloot (kratje bier!) 
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Geboortes bij 45 Painfbat  
 
Elnt Björn Senger, plv CC Bcie, dochter,  
10 jauari 2012, Vera Johanna Wilhelmina 
 
Kpl1 Gerard Meijer, Distrgp Bcie, zoon,  
10 januari 2012, Jesse 
 
Sgt1 Martis, 3e pel Bcie, zoon,  
18 januari 2012, Sven Valentino  
 
Kpl1 Thomas, OBDgp Bcie, dochter,  
25 januari 2012, Vallery Rosalia Maria 
 
Kap Herijgers, Sie 4 Batstaf, dochter,  
26 januari 2012, Laura 
 
Maj van Oosterhout, Sie 4 Batstaf, dochter,  
22 maart 2012, Mira Renske Judith 

Wijsheden van Csm Ccie  
 

 
Sgt1 Corbeij, F Bcie, zoon,  
19 april 2012, Simon 
 
 
Taakvolwassenheid nieuwe Smo A-cie in stroomversnel ling na cursus PV  
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Waargenomen….    
 
 
 
Tijdens de afgelopen SOB in Bergen is de HSI tafel waargenomen bij de Bcie… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Heeft u ook een bijzonder uitrustingsstuk waargenomen binnen uw eenheid?  
Laat dit dan weten aan de redactie van de Oranje Gelderlander (foto’s)! 
 




