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De OG oefening Peacock Supremacy was de
andere belangrijke gebeurtenis. Hierbij ging 45
Painfbat versterkt met de B-Cie 17 Painfbat, 2.
PzKp 33 PzBtl, B-Bat 14 Afdva en 112
Pagncie, in totaal meer dan 800 man en 200
voertuigen, het gevecht aan met de Duitse
oefenvijand op het Gefechtsübingszentrum
Altmark. In de oefening werd de ontplooiing
naar een inzetgebied en de integratie van een
bataljonstaakgroep daadwerkelijk beoefend.
Vervolgens werd na een wegverplaatsing van
50 km de aanval ingezet tot 10 km diep en
later zelfs tot 20 km diepte. In deze oefening
kwamen voor het eerst grote aantallen CV90,
bijna 50, met en vooral ook tegen tanks in actie
tegen een bekwame oefenvijand. Hierbij
gebruikten we ons Battlefield Management
Systeem, de Engelse taal en werden voor het
eerst op grote schaal het NED MCTC en DEU
AGDUS duelsimulatie systeem gekoppeld. Dit
alles resulteerde in een zeer leerzame
oefening waarbij veel elementen van
Manoeuvre oorlogsvoering werden beoefend
en opnieuw werden geleerd. Een oefening
waarbij de grenzen in het multinationale
gebruik van het BMS, de combinatie
MCTC/AGDUS, de verschillende functionele
ketens maar ook de span of control van een
bataljonstaakgroep pijnlijk werden opgerekt.
Dit was voor ons een unieke oefening waarbij
de huidige generatie soldaten, onderofficieren
en officieren lessen hebben geleerd voor de
rest van hun manoeuvre carrière.

Vormgeving
Kapitein H.A.D. Venema
Druk
C2 ondersteuningsgroep
45 Pantserinfanteriebataljon, Ermelo
Foto’s voorpagina: uit FTX PEACOCK SUPREMACY van 28 juni t/m 13
juli 2012 en onthulling van het monument gevallenen R.I.O.G. op 22 juni
2012

Van de Regimentscommandant,
De
afgelopen
maanden
stonden naast de niveau III en
TACTIS
oefeningen,
de
schietserie voor het gehele
bataljon en de Generaal
Bartelsbeker” in het teken van
twee
erg
belangrijke
gebeurtenissen: de onthulling
van ons monument en de OG
oefening Peacock Supremacy.
Op 22 juni hebben wij ons
“monument
voor
de
gevallenen
na
de
heroprichting “ onthuld. In
aanwezigheid van de
Families en Kameraden
van de Elnt Dennis van
Uhm en de Sld1 Mark
Schouwink
en
vertegenwoordigers van
onze
stamregimenten
hebben
wij
onze
gevallenen herdacht en
geëerd. Met deze sobere,
militaire plechtigheid ging
de
lang
gekoesterde
wens voor een eigen monument in vervulling.
Het
monument
staat
nu
op
onze
bataljonsappelplaats en zal een belangrijke rol
spelen bij het eren en gedenken van onze
gesneuvelde kameraden en de zichtbaar en
onzichtbaar gewonden van ons bataljon. Het
slaat hierbij de brug van ons eervolle verleden,
via het bataljon dat er nu staat naar de
toekomst
van
45
Painfbat
R.I.O.G.

Terugkijkend waren de afgelopen maanden
erg intensief,we waren veel van huis en
hebben er hard aan getrokken. Dank voor jullie
grote inzet, enorme “Can Do” mentaliteit,
loyaliteit en kameraadschap. We mogen trots
zijn op wat we met elkaar hebben bereikt.
Ik wens u en de uwen een heel fijne vakantie,
geniet ervan, u hebt het ruimschoots verdiend !

Uw Regiments- en Bataljonscommandant,
M.L.E. Schmidt
Luitenant-kolonel der Infanterie
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Van de Regiments/Bataljonsadjudant,

krijgen. Nieuwe uitdagingen die nog voor ons
liggen.

e

Mannen en vrouwen van het 45 ,
Voor de komende tijd wens ik jullie allemaal
krijgsmansgeluk en veel plezier op je werkplek.
Vergeet niet ervan te genieten. Blijf steeds
voorwaarts gaan onder ons motto; “Waakzaam
en Stoutmoedig”.

Dit is mijn laatste stukje in de
Oranje Gelderlander aan jullie
als
Regiments
–
en
Bataljonsadjudant.
Drie jaar heb ik genoten van de
functie die het ultieme is voor
een onderofficier. Met jullie
allemaal heb ik – meer of
minder - te maken gehad. In de
afgelopen drie jaar – en zeker
het laatste jaar – hebben we
samen in een sneltrein gezeten.
We zitten in “de speerpunt” van
de CV-90, de invoering van het
BMS, de omvorming van het bataljon t/m de
pelotons en dat met maximaal oefendagen.
We hebben onze veteranen de benodigde
aandacht geschonken. Onze gevallenen en
herdacht en geëerd. Onze lichamelijk- en
geestelijk gewonden aandacht gegeven. We
zijn ook Operationeel gereed geworden.
Daarbuiten is aan veel zaken buiten onze
eenheid steun verleent.

Het ga jullie goed.
Jullie bataljon- en Regimentsadjudant,
Aooi J.M. Rouw

Regimentslegpenning Regiment Infanterie
Oranje Gelderland ingesteld
Enige
tijd
geleden
is
door
de
Regimentscommandant en de traditieraad
Regiment Infanterie Oranje Gelderland de
regimentslegpenning ingesteld.
Om in aanmerking te komen voor de
regimentslegpenning moet voldaan worden
aan de volgende criteria:
• Langdurig uitmuntend functioneren op de
organieke functie;
• Van groot belang zijn geweest voor de
identiteit van het regiment en bataljon;
• Van grote betekenis zijn geweest voor
meerdere
doelgroepen:
Soldaten,
onderofficieren, officieren, veteranen en
gewonden;
• Het op een voorbeeldige wijze uitdragen
van kernwaarden zoals: vakmanschap,
loyaliteit en kameraadschap.

Wij staan als bataljon en regiment op de
kaart!!!
De inzet van ieder van ons heeft gegeven dat
we hier nu staan. De sneltrein heeft zo hard
gereden dat het water bij velen aan de lippen
staat. Goed dat we nu voor een verlofblok
staan, waarin we weer even op adem kunnen
komen. Uit het oorspronkelijke programma
voor de tweede helft van dit jaar zijn zaken
geschrapt. Dat zal lucht geven. Ook gaan we
meer zaken tegelijk doen met het hele
bataljon. Dat zal maken dat de Oranje
Gelderlanders zich steeds meer als bataljon
een geheel gaan voelen. Er zal meer ruimte
komen voor “hard werken en hard
ontspannen”.

Op maandag 25 juni is tijdens het
wekelijkse
bataljonsappel
de
regimentslegpenning met nr 01 uitgereikt
aan Aooi Ton Monster om de volgende
rede:
Het gedurende zeer lange tijd op een
uitmuntende wijze functioneren als Senior
Onderofficier binnen de Infanterie en het 45
Painfbat
R.I.O.G.
in
het
bijzonder.

Het leek erop dat de startende sgtn lang
zonder groep onder zich zouden moeten
beginnen. Op dit moment hebben praktisch
alle sgtn een groep. Er zal in de nabije
toekomst een aantal onderofficieren van ons
bataljon steun gaan leveren bij School Noord
om onze eigen nieuwe aanwas AMO op te
leiden. Intern zullen er een aantal zich gaan
storten op de “TFO” die we hier aansluitend
aan deze nieuwe Oranje Gelderlanders gaan
geven. Ook zullen er enkelen gaan werken bij
ons eigen REM – peloton om de zieken en
zwakken weer zo snel mogelijk fit en monter te

Als eerste heeft Aooi T.A. Monster zijn functie
als stafonderofficier Operatiën op een
uitmuntende wijze ingevuld. Hij heeft onder
andere op een zeer verdienstelijke wijze de
schietseries en schietopleiding voor zowel
KKW alsook de CV90 van 45 Painfbat
vormgegeven, voorbereid en uitgevoerd. Hij
heeft hierbij niet alleen voor het eigen bataljon
maar voor de gehele CV90 gemeenschap
baanbrekend werk verricht. Daarnaast was hij
de drijvende kracht achter de opzet, invoering
en uitvoering van de functieweken bij 45
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Painfbat. Ook heeft hij als vertegenwoordiger
van het bataljon een bepalende stem gehad in
het opnieuw vormgeven van de Manoeuvre
Functie Opleiding voor de pantserinfanterie.

Op Donderdag 19 juli is tijdens de
commando-overdracht van de C “Hanen”
Cie de regimentslegpenning met nr 02
uitgereikt aan Kap Bart Reijnen om de
volgende rede:

Naast de bovenstaande opleidingactiviteiten
heeft Aooi T.A. Monster gedurende zijn tijd bij
het bataljon een zeer grote rol gespeeld bij de
vorming en de begeleiding van de soldaten,
onderofficieren en officieren van het bataljon.
Hij was hierbij zowel rolmodel, vraagbaak als
vertrouwenspersoon. Door zijn overtuigende
manier van optreden, zijn kennis, ervaring en
eerlijkheid dwong hij respect af bij eenieder;
van
Soldaat
tot
en
met
Regimentscommandant. Door zijn wijze van
optreden dwong hij anderen tot betere
prestaties en was hij een grote steun voor en
het
geweten
van
zijn
commandant.

Het gedurende zeven jaren op uitmuntende
wijze functioneren als Officier binnen 45
Painfbat
R.I.O.G.
In deze jaren heeft Kap B.J. Reijnen de
functies vervuld van C-MRAT Peloton, Hoofd
Sectie S1 en in het bijzonder Commandant CCie van 45 Painfbat. Hij was in deze functies
vanaf het begin nauw betrokken bij de
oprichting van het bataljon en heeft zich onder
andere zeer verdienstelijk gemaakt door het
mede bedenken en vervolgens invoeren van
het nieuwe MRAT concept met Fennek en Gill
en het opzetten en invoeren van een nazorgen personeelszorgsysteem voor 45 Painfbat.
Hij heeft in het bijzonder bij de zorg voor onze
gewonden nieuwe wegen gevonden en
barrières geslecht waar deze tot op de dag van
vandaag, zowel binnen als buiten 45 Painfbat,
de vruchten van plukken. Hierbij sprak uit zijn
houding en gedrag een groot, vanzelfsprekend
verantwoordelijkheidsgevoel
voor
en
betrokkenheid
bij
onze
gewonden.

Daarenboven was de Aooi T.A. Monster zeer
betrokken
bij
onze
gevallenen,
onze
gewonden, de veteranen en de mens achter
de militair. Zo organiseerde en sprak hij bij
herdenkingen en ceremoniën; zowel in kleine
kring als ook bij grote herdenkingen en
kransleggingen. Nog nooit heeft een veteraan,
kameraad of collega tevergeefs een beroep
gedaan op de Aooi T.A. Monster voor goede
raad, begeleiding of hulp. Hij was ook hierin
een voorbeeld voor eenieder van het bataljon.
Door dit alles verdient de Aooi T.A. Monster
e
binnen het 45 Bataljon, het Regiment
Infanterie Oranje Gelderland maar ook de
Infanterie uitzonderlijk respect; hij heeft velen
van ons de juiste weg gewezen of weer op
deze weg neergezet; van Soldaat tot en met
Regimentscommandant.

In zijn laatste functie heeft hij zijn C-Cie, een
eenheid waar het vertrouwen in de “lijn”en de
Koninklijke Landmacht zwaar was geschaad,
weer opgebouwd. Hij heeft hierbij het
vertrouwen weer hersteld, de mentale
weerbaarheid van de compagnie sterk vergroot
en de kameraadschap & loyaliteit in zijn
“Hanen”-Cie tot grote hoogte gebracht.
Daarenboven heeft hij de achterstand in
geoefendheid van zijn Cie ten gevolge van de
late uitzending en de laatste rotatie in de
“West” in de kortst mogelijke tijd ingelopen. De
C-Cie bevind zich nu op het zelfde niveau als
de overige compagnieën van het bataljon, op
deelgebieden loopt zij zelfs voorop. Mede
hierdoor is het bataljon weer tot een geheel
geworden. Deze prestatie van formaat heeft
zijn team door en onder zijn inspirerende
leiding
volbracht.
Als we verder de invloed van de Kap B.J.
Reijnen op de identiteit van het bataljon
beschouwen zien we een stille kracht die
inspireert door eigen voorbeeldgedrag, eigen
daden en welgekozen woorden. Hij heeft
hierbij zijn stempel gedrukt in de verschillende
functies.
Kernwoorden
zijn
hierbij:
professionaliteit,
loyaliteit,
doorzettingsvermogen
zelfs
bij
grote
tegenslagen en een zeer sterke “Can Do”
mentaliteit.

Opmerkelijk bij de uitreiking van deze
regimentslegpenning is dat dit voor adjudant
Ton Monster de twee regimentslegpenning die
hem toegekend wordt. Eerder ontving hij ook
de
regimentslegpenning
van
11
Infanteriebataljon AASLT Garde Grenadiers en
Jagers.
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Door dit alles verdient de Kap Reijnen binnen
e
het 45 Bataljon en het Regiment Infanterie
Oranje Gelderland uitzonderlijk respect; hij
heeft zijn compagnie weer haar vertrouwen en
terechte trots teruggegeven en was een
voorbeeld voor ons allen; van Soldaat tot en
met Regimentscommandant.

militair daar van vindt. Ik heb signalen
opgevangen die er op wijzen dat die daar heel
anders over denkt. Iemand sprak me aan,
beginnend met de volgende woorden: “Het is
niet onrespectvol bedoeld hoor…” Dan zet je je
al schrap voor wat gaat komen… “maar waar
haal jij de motivatie vandaan om hier vrijwillig
te zijn?” Ik had natuurlijk moeten antwoorden:
“Jij bent mijn motivatie”, maar dat bedacht ik
pas achteraf. Of: “Ik ben door God gezonden”;
dat raadde mijn collega mij aan. Maar in plaats
daarvan zei ik: “ik ben hier niet vrijwillig. Ik
word hier voor betaald.” Waarmee ik eigenlijk
bedoelde: ik loop hier maar niet een beetje te
freewheelen; ik heb hier een taak.

SERIEUS GENOMEN WORDEN,
Door de GV-er
In een terugblik op onze laatste oefening in
Güz Altmark, kwam ik tot de conclusie dat je je
wel het een en ander moet laten welgevallen
als
Geestelijk
Verzorger
van
een
Pantserinfanteriebataljon.
Een
aantal
anekdotes volstaat wellicht om dit aan te
tonen.

Over de taak van de Geestelijk Verzorger
tijdens een oefening kunnen we kort zijn. Hij is
verantwoordelijk voor het weer. Als het te nat
is of juist te warm en te droog, er is altijd wel
iemand die mij daar op aanspreekt. “je bent
weer druk aan het oefenen geweest”, krijg ik
steevast te horen als het stevig heeft
geonweerd. Ik speel het spelletje vaak mee,
maar er moet me op deze plaats van het hart
dat ik het weer echt niet in de hand heb.

Zoals de meesten wel weten, probeer ik tijdens
een oefening altijd wel wat van het gevecht
mee te krijgen. Een enkele keer lukt het me om
een opmars te voet mee te doen, maar
meestal weet ik een plaatsje onderin een CV90
te bemachtigen. De ervaringen die ik daarmee
inmiddels heb opgedaan, hebben mij geleerd
om altijd te vragen of er meer dan één plek vrij
is. Dan heeft deze oude, wat forse man,
tenminste wat ruimte om te zitten. Dat was dit
keer geen probleem. Een aardige groep van
de A-cie had wel drie plaatsen vrij… naar later
bleek: met de nadruk op ‘had’. Want toen we
gingen rijden, belandde ik toch weer op het
stoeltje links achterin, waar je altijd je hoofd
stoot (zet dan ook je helm op, sukkel) en je
benen in onmogelijke hoeken bekneld raken
onder zware en natte rugzakken, terwijl je niks
van het gevecht meekrijgt, omdat het BMSscherm het weer eens laat afweten.

Waar ik wel handig voor ben is de
muziekinstallatie die ik elke oefening meezeul
voor het geval er op een zondag ergens een
luwte in het gevecht ontstaat die gelegenheid
biedt voor een bezinningsmoment. Tijdens de
afsluitende avond – bier en hier en daar een
kampvuur – kwam die goed van pas. Bij de
Batstaf mochten ze die gebruiken om de avond
wat luister bij te zetten. Maar ook dan krijg je
opmerkingen naar je hoofd geslingerd: “Daar
staat zeker alleen Gordiaanse kerkmuziek op?”
Overigens een leuke verspreking. Het is
Gregoriaanse muziek en het was een
Gordiaanse knoop, die volgens de legende
door Alexander de Grote werd ontrafeld. Met
een stuk touw waren een dissel en een
strijdwagen zo vast aan elkaar geknoopt, dat
niemand hem nog los kon krijgen. Het orakel
had voorspeld: degene die dat wel kan, zal
heerschappij krijgen over de hele wereld.

Maar goed. Je bent in ieder geval dicht bij de
kerels (en die paar meiden) en dat is je werk.
Daarvoor ga je mee. Althans, zo kijk ik er
tegenaan. Ik weet niet wat de gemiddelde
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Alexander pakte zijn pas geslepen zwaard en
hakte de knoop kapot. Naar men zegt heeft
Zeus het een nacht en een dag lang laten
donderen en bliksemen om zijn goedkeuring
aan deze actie te verlenen. Wat ons weer bij
het weer brengt.

De symboliek druipt er af, de regen helaas
ook. De appelplaats van het 45e bataljon,
Regiment Infanterie Oranje Gelderland, is
sinds gisteren een kleinood op een sokkel
rijker. Aan de rand van het plein in de
Generaal Spoorkazerne in Ermelo, waar
normaliter soldatenkistjes in cadans stampen,
herinnert een bronzen monument aan twee
leden van dit roemruchte legeronderdeel. Hier
worden eerste luitenant Dennis van Uhm (23)
en soldaat eerste klas Mark Schouwink (22)
herdacht. Zij sneuvelden op 18 april 2008 als
hun Romeo-voertuig op een bermbom rijdt. “
Kijk, een leeuw met zeven pauwenveren. Die
verwijzen naar de grondlegger van het
bataljon, de hertog van Gelre “, weet vader
Gerard Schouwink. “ In de schaduw erachter
twee geknakte veren: symbolisch voor Dennis
en Mark. Ik hoop dat het voor altijd het
monument voor hen blijft, dat er niemand
bijkomt “.

En zo breng je als geestelijk verzorger –
universitair opgeleid nota bene – je dagen in
een oefening door.
Tijdens het sollicitatiegesprek voor deze baan,
nu bijna dertien jaar geleden, vroeg iemand
mij: “denk je dat je er mee om kunt gaan dat je
niet altijd even serieus wordt genomen?”
(blijkbaar hoort dit bij de functie). Ik
antwoordde toen: “Ik denk dat ik dat wel
aankan, zolang de militairen maar weten dat ik
hen wèl serieus neem”. En zo denk ik er nog
steeds over.
Wat dat betreft kijk ik terug op een – voor mij –
heel geslaagde oefening.
Ko Sent

Ze zijn met zijn vijven voor de plechtige
onthulling van dit monument naar de Veluwe
gereden: Gerard Schouwink, zijn vrouw Gisela,
hun andere zoon Ruud, diens partner Bianca
Buonfanti en Marks vriendin Ellen Eskes. Zij is
bij elk ‘Mark-moment’. De familie heeft de
Tattoo-party achter de rug, de jaarlijkse
barbecue voor de eerdere pelotonsleden met
aanhang. “ Er waren meer gasten dan ooit, 32
“, zegt vader. “ Bij de bloemengroet die we elk

De ‘Luit’ en zijn chauffeur Mark zijn weer
samen
Legerpredikant Ko Sent formuleert het mooi, in
een sobere ceremonie “De ‘Luit’ en zijn
chauffeur zijn weer bij elkaar”. Door een net
geplaatst monument voor de gesneuvelde
luitenant Dennis van Uhm en soldaat Mark
Schouwink uit Hengelo.
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aan Dennis en Mark brengen heb ik nu ook
kameraden uitgenodigd die geen tatoeage
voor Mark en Dennis hebben laten zetten. Nu
was het drukker dan eerder.” Gerard overziet
de genodigden, aan de koffie met roze koek.
De meesten dragen hun DT, het nette uniform.
“ Bij ons komen ze in camouflagepak. Mark
was niet zo van die pakjes” Een lach speelt om
zijn mond. Gerard (59) denkt aan hem. Hij die
de hoogste prijs heeft betaald, zijn jongen én
zijn vriend. Niet voor niets had Mark G & G pal
onder zijn hart laten tatoeëren, de afkorting
voor Gisela en Gerard. De ouders schudden
Peter van Uhm, als opperbevelhebber de baas
van alle vaderlandse krijgsmachtonderdelen,
en zijn vrouw de hand. Ze hebben elkaar vaker
ontmoet. Ouders van gesneuvelde kinderen
onder elkaar, dat schept een bijzondere band.
Samen zitten ze vooraan in een boogtent op
de appelplaats, Vanaf de eerste rij zien ze een
sobere, stemmige ceremonie. “ We zijn hier
om te gedenken, te eren en nooit te vergeten “,
zegt bataljonscommandant Schmidt. De
overste belicht de rijke krijgshistorie van dit
legeronderdeel. Van de Slag bij Waterloo
tegen Napoleon tot grimmige gevechten in de
meidagen van 1940 tegen SS’ers op de
Grebbeberg,
van
Nederlands-Indië
tot
Suriname. En recent Afghanistan.

zijn chauffeur zijn weer bij elkaar”. De dominee
schetst hoe Dennis en Mark zijn gesneuveld,
hoe twee soldaten in dat pantservoertuig
zwaargewond zijn geraakt. Hoe later soldaat 1
Jos ten Brinke uit Rekken is gesneuveld. “ Ons
verhaal verdient een plek in onze samenleving,
respect van iedere Nederlander”. De gewonde
collega’s van Mark en Dennis leggen als
eersten een krans, beiden in een rolstoel. The
Last Post klinkt uit een trompet, voor twee
minuten stilte en reflectie. Die wordt afgesloten
met het commando Wilhelmus. De families van
Uhm en Schouwink leggen samen kransen, de
hoogste generaal naast de administratief
medewerker van Carintreggeland. De één
draagt een pet met rode bies, de ander een
zwart kostuum, maar beiden zijn vader en
hebben hun verlies te dragen. Om van de
moeders nog maar te zwijgen. Gisela
Schouwink is aangeslagen, zoals steeds bij
herdenkingen en herinneringen aan Mark.

De door Gerard en Gisela gelegde krans met de tekst "
Mark, more than a memory "

Peter van Uhm, wiens zoon letterlijk één dag
na
zijn
benoeming
tot
hoogste
legercommandant is gesneuveld, overziet de
tropen. “ Dit is een mooie ceremonie “. De
Schouwinks zijn onder de indruk van het
militaire vertoon, het plechtige en stemmige.
De cadans.
De Hengeloërs Maikel van Ernst en Jori Koops
( beiden 24 ) zijn samen met Mark onder de
wapenen gekomen in 2005. Schouwink heeft
eerst zijn hbo-bedrijfskunde propedeuse aan
het Saxion afgemaakt, maar hij wordt
enthousiast voor Defensie, voor het Band of
Brothers-gevoel, door een pr-filmpje. Gedrieën
trekken ze het uniform aan, het trio vecht in
Uruzgan. Nu wonen Maikel en Jori de
ceremonie voor hun omgekomen stadgenoot
bij. “ Indrukwekkend. Heel mooi dat er hier wat
voor hen is gekomen, dat ze samen zijn. Dit
was onze kazerne”, schets Van Ernst, bezig
aan de militaire verplegersopleiding in
Hilversum. “ Daarna ga ik weer naar mijn
bataljon, het 45e “. Hij haalt een kaartje met

Dennis en Mark hebben de geneugten van
vrijheid en veiligheid hier geproefd. “ Zij waren
bereid alle zekerheden op te geven en naar
een vreemd land te gaan“. Met een fatale
afloop. “ Ieder is anders teruggekomen dan hij
of zij er is heen gegaan.” Hier weten ze dat.
Hun verhaal verdient een plek, zegt
legeraalmoezenier Ko Sent. Dennis ligt
begraven in Loenen, Marks urn staat in
Usselo. “ Nu hebben ze ook samen een plek,
op de appelplaats van dit bataljon. De ’luit’ en
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een foto uit de binnenzak, een lachende Mark
in battledress. “Die draag ik altijd bij me“.
Koops, nu gelegerd in Garderen staat voor de
volgende missie, naar Kunduz. Dat hoort nu
eenmaal bij zijn vak en pak. Hier spreekt hij
kameraden die dat gevoel kennen.

Bij elkaar om te gedenken, te eren en nooit te
vergeten.
We zijn hier om twee jonge mannen te
gedenken, de Soldaat der eerste klasse Mark
Schouwink en de Eerste Luitenant Dennis van
Uhm. Jonge, avontuurlijke doorzetters, kerels
die tijdens hun leven maar ook nu nog een
voorbeeld zijn voor hun kameraden en
collega’s. Die zich thuis voelden in de militaire
wereld,
een
wereld
waarin
loyaliteit,
kameraadschap en durf de basis vormden van
hun bestaan. Het waren jonge mannen die van
de vrijheid in Nederland hebben geproefd, die
de geneugten van veiligheid, democratie en
welvaart kenden. Maar het waren ook
Soldaten, Soldaten die bereid waren al deze
zekerheden op te geven om naar een vreemd
land te gaan. Om in dat land te werken aan
vrede, aan veiligheid, aan een beter bestaan
voor de bewoners.
Zij maakten de keuze om in den vreemde zo
nodig voor elkaar en voor hun opdracht te
moeten vechten, geen gemakkelijke missie,
iets voor bijzondere mensen. Twee Soldaten,
Dennis & Mark, die uiteindelijk het grootste
offer hebben gebracht op die bewuste 18e april
in 2008 om 7 uur 36 lokale tijd.

Het leven gaat verder, beseffen Gerard en
Gisela. De specialisten van Defensie staan
voor ze klaar als het moet. “Als we willen wordt
er naar ons omgekeken. Dan zijn ze er. Maar
wij hebben er nooit gebruik van gemaakt. We
redden ons.“ Gerard pakt zijn telefoon en
showt de foto van een peuter. Rilana, het
dochtertje van Ruud en Bianca, hun eerste
kleinkind. Ze zijn sinds zestien maanden
maanden opa en oma. “ Dat is wel zo mooi.”

DE TOESPRAAK VAN LUITENANT
KOLONEL SCHMIDT,
Commandant 45 Painfbat Regiment Infanterie
Oranje Gelderland:

Generaals, Familie Schouwink, Familie van
Uhm, Burgemeester Baars, Genodigden,
Collega s, Mannen en Vrouwen van het 45e
Bataljon, ik wil in het bijzonder welkom heten
de familie, de vriendin, de vrienden en
kameraden van de Eerste Luitenant Dennis
van Uhm en de Soldaat der eerste klasse Mark
Schouwink; helaas kan de vriendin van Dennis
er om dienstredenen niet bij zijn.
Fijn dat u allen op deze bijzondere dag in ons
midden bent; dat is belangrijk voor ons.
Ook een bijzonder welkom aan de
vertegenwoordigers
van
onze
stamregimenten; het doet ons goed dat onze
eervolle geschiedenis ook vandaag aanwezig
is.

Met ons monument betonen we respect aan
hen, onze gevallenen maar ook aan alle
anderen van ons bataljon die in Afghanistan of
elders iets van zichzelf hebben achtergelaten.
Twee van de onzen zijn er gesneuveld, een

Generaals, Dames en Heren,
Wij staan hier bij ons monument voor onze
gevallenen na de heroprichting.
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groot aantal is zichtbaar of onzichtbaar
gewond geraakt en ieder van ons is anders
teruggekomen dan dat hij of zij er heen is
gegaan.

Waar
we
vandaan
komen,
wordt
vertegenwoordigd door onze stamregimenten
en onze oudgedienden waaronder 2.4;
waar we naartoe gaan door het bataljon dat er
nu staat.
Wij allen hebben onze rol in het herinneren,
het eren en gedenken.
Ons monument zal daarin een bijzondere rol
vervullen, het staat op een centrale plaats, de
appèlplaats, waar het elke dag zichtbaar is.
Het zal een rol spelen bij alle ceremoniën van
ons regiment en het bataljon.
Het is een plek die ons verbindt, waar we ons
verdriet kunnen verwerken, kunnen herdenken
en kunnen eren
maar ook een plaats waar we naar de
toekomst kijken.
De toekomst glimt in de zon en onze schaduw,
onze eervolle geschiedenis, is onlosmakelijk
met die toekomst, met ons, verbonden.

Dit verdient respect, we moeten dat eren
en nooit vergeten.

Dames, mijne Heren,
Ons regiment zet de tradities voort van onze
kameraden die hebben gevochten bij de
Grebbeberg, in Indië, Nieuw Guinea en
Suriname. Het lijkt zo ver weg maar de
ervaringen zijn hetzelfde. Bij de herdenking
van het 1e Bataljon 8e Regiment Infanterie
Oorlogsvrijwilligers, sprak ik met een Indië
veteraan die een aanslag met een trekbom
heeft overleeft. Een aanslag waarbij zijn
Kapitein en twee kameraden sneuvelden. Hij
verwoordde dezelfde gevoelens van pijn,
boosheid en vastberadenheid die ik ook hoor
als ik met mijn mannen en vrouwen praat over
hun ervaringen in Uruzgan. Er is een
verbondenheid
tussen
deze
generaties
militairen, hun families en hun nabestaanden.
Die verbondenheid komt ook in ons monument
tot uitdrukking.
Elk monument is ook een symbool. Zo ook ons
monument: Door de pauwenveren zijn we
verbonden met onze stamvader, de Hertog van
Gelre, die het Regiment hier vlakbij heeft
opgericht. Onze eenheden hebben deze
pauwenveren altijd met trots gedragen. In de
schaduw zijn twee veren teruggeslagen;
gebogen, maar niet gebroken. Zij symboliseren
ons verlies, het verlies van Mark en Dennis,
maar ook het verlies dat iedereen voelt die
kameraden heeft verloren, gewond heeft zien
raken of heeft zien veranderen.
Het verleden is op deze manier onlosmakelijk
met het heden en de toekomst verbonden.
De schaduw herinnert ons eraan waar we
vandaan komen.
Alleen als we dat weten, komen we erachter
wie we zijn en kunnen we op een stevig
fundament verder gaan naar de toekomst.

Ons monument is een plek waar je, in je
eentje, naar toe kunt gaan;
maar het is tegelijkertijd een plek waar je
nooit, nooit alleen zult zijn.
Ik dank u voor uw aandacht en geef het woord
aan onze Dominee Ko Sent.

OVERDENKING VAN Ds KO SENT,
Geestelijk verzorger 45 Painfbat Regiment
Infanterie Oranje Gelderland:
Sommige verhalen moet je een plek geven.
Zeker een verhaal als dat van Mark Schouwink
en Dennis van Uhm. Hun verhaal verdient een
plek. En hoewel Mark al een plek heeft in
Usselo en Dennis al een plek heeft in Loenen,
is het goed dat ze nu ook een plek samen
hebben, hier op deze appèlplaats, in dit
monument. De Luit en zijn chauffeur weer bij
elkaar en in ons midden. En dat is goed. Ze
horen bij ons, want zij waren op en top militair.
Ze waren goed in hun vak. Ze waren een
voorbeeld voor hun collega’s……en ze zijn dat
nog steeds.
Zij vormen mede het verhaal van dit
Bataljon.
Ons verhaal.
Het speelt zich af in de Deh Rashan, 12
kilometer noordelijk van Kamp Holland, april
2008. De eerste grote operatie van Battlegroup
6, was een succes. Bij het doorzoeken van
huizen waren wapens gevonden, grote
hoeveelheden verdovende middelen, materiaal
voor bermbommen…. Het ging goed…. maar

8

op de terugweg ging het mis. Het Romeo
voertuig van peloton 2.4, een MB nota bene,
reed op een IED. De inzittenden hadden geen
schijn van kans. Twee doden: Dennis en Mark.
Twee gewonden: Toninho Norden en Roger
Hack.

tekortschieten, maar waar we niettemin trots
op mogen zijn en waar we kracht uit kunnen
putten, want het is ons verhaal en het verdient
een plek.
Het verdient een plek in onze samenleving.
Wat militairen presteren in opdracht van ons
volk, in missies in verre landen, maar ook nu,
in afwachting van wat komen gaat, verdient
respect en waardering van iedere Nederlander,
verdient een plek in de samenleving.

Ons verhaal
speelt zich af in de omgeving van Qudus, de
Zuidwest kant van de Baluchi-vallei, vlak bij
een rots die ze de Sfinx noemen, september
2008. Weer een bermbom. Nu een genist die
om het leven komt: Jos ten Brinke. Een aantal
gewonden, maar ook een aantal collega’s die
het allerbeste uit zichzelf naar boven weten te
halen.

Het verdient een plek in ons midden.
Als ergens onze kameraden in ere moeten
worden gehouden, als ze ergens als voorbeeld
moeten dienen, als ergens de herinnering aan
hen levend moet worden gehouden, dan is het
hier, in ons midden, onder militairen, die weten
wat het is en hoe het kan zijn.

Ons verhaal
speelt zich af op Patrolbase
Coyote, ten noorden van
Deh Rawod en op Coyotewest, aan de andere kant
van de Helmand.

Het verdient een plek in ons hart.
Het verhaal van Mark en Dennis vertelt wie ze
waren. Ons verhaal over hen vertelt wie zij zijn,
voor ons; wat zij vandaag nog steeds voor ons
betekenen. Zij verdienen een plek in ons hart.

Ons verhaal
speelt zich af in de Mirabad….. en op andere
plekken in Uruzgan.
Ons verhaal
speelt zich af op Curaçao, maar ook op de
Leusderhei, in Oberlausitz en straks in Güz
Altmark. Het gaat over 2.4, maar ook over 2.7.
Het gaat over ons bataljon, maar ook over 11
luchtmobiel.

En voor wie het wil geloven: er is een hart,
ergens, zo groot, daar passen al onze
verhalen in,
daar worden al onze herinneringen
bewaard.
Ik wil afsluiten met een paar regels van een
gedicht, dat afkomstig is van het monument
dat in Camp Hadrian bij Deh Rawod heeft
gestaan en dat ook gelezen is tijdens de
afscheidsceremonie voor Dennis en Mark in
Ons verhaal
dat we vertellen, soms met tranen in de ogen,
soms met een lach op het gezicht; over vallen
en opstaan, over succes hebben en

Kamp Holland, april 2008. Het is van
toepassing op toen. Het is van toepassing op
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nu, straks als we stil zijn. Het is gericht aan
hen, aan Dennis en Mark:

Deze functie is mijn eerste buiten luchtmobiel,
maar gelukkig ook hier vele bekende
gezichten.

Geef mij half jouw leeuwenhart
Het is fijn om te zien dat de can do mentaliteit
ook in dit bataljon volop aanwezig is.

Geef mij je vastberadenheid en moed
Wanneer ik vol respect mijn hoofd buig

Ik probeer tussen de werkzaamheden door
links en rechts zoveel mogelijk mijn gezicht te
laten zien, maar als het u te lang duurt: mijn
deur staat (bijna) altijd open!

en jou in stilte groet….

Kap Bart de Bruine,
Hfd Sie S1

DE BLOEMENGROET 2012,
Eigenlijk beginnen de voorbereidingen voor de
jaarlijkse bloemengroet al in januari 2012.
Samen vragen wij ons elk jaar weer af of er
nog steeds militairen bereidt zijn om naar
Usselo te komen en samen met ons een groot
gedeelte van de 18de april door te brengen?
Even voorstellen,
Eenmaal per jaar ga ik met mijn zoon Ruud en
met Maurice en zijn broer naar AJAX-NEC.
Maurice, beter bekend als Bassie, was een
van de leidinggevende figuren binnen eenheid
2.4 in Uruzgan en voor ons sindsdien een
soort contactpersoon tussen de eenheid en
ons. Gelukkig werkt de KNVB altijd goed mee
door de wedstrijd Ajax-NEC in februari te
plannen, een goed moment om een balletje op
te gooien bij Maurice. Vaak geeft hij dan al aan
dat er best veel militairen zijn die ook dit jaar
weer naar Usselo willen komen. Zijn
inschatting was ook dit jaar weer helemaal up
to date, hij kent de jongens blijkbaar heel erg
goed en weet wel zo ongeveer in te schatten
hoe de gevoelens bij de jongens zijn over de
18de April, want ook dit jaar ( 4 jaar na dato !! )
was nagenoeg het gehele peloton van Dennis
en Mark op 18 April 2012 wederom aanwezig.
Degene die verhinderd waren lieten ons dat
keurig vooraf weten. We hadden bewust
gekozen voor een iets later verzameltijdstip
omdat men uit heel Nederland moet komen en
Twente nu eenmaal niet echt centraal in
Nederland ligt.

De nieuwe S1, Bart de Bruine. 31 jaar, verloofd
met Berlin en 2 kinderen, Laura (3) en Luuk
(1). Ik woon in Arnhem, dus woon-werk is
prima op de fiets te doen.
Als ik niet met werk bezig ben, trek ik er graag
op uit met het gezin.
De rest van mijn tijd steek ik in triathlon. Sinds
vorig jaar ben ik lid van het militaire team.
Ik ben in ’99 opgekomen op de KMA en ben
daarna begonnen als PC bij de para cie van
12AASLT. In die functie NRF4 en TFU1
gedraaid. Daarna PC Anti Tank bij hetzelfde
bataljon, inclusief TFU8. Na deze uitzending
second geworden bij 11 B-cie AASLT.
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Tegen 10 uur vertrokken we naar Usselo. De
grote foto van Mark werd op het veldje waar
Mark werd uitgestrooid geplaatst en de reeds
aanwezige bloemstukken bestemd voor Mark
werden door ons bij de foto gelegd. We
hadden met het crematorium geregeld dat er
op deze dag geen uitstrooingen zouden
plaatsvinden. We konden dus gewoon rustig
onze gang gaan. Bij het uitstrooiveldje kwamen
we de eerste militaire "verkenner" al tegen,
majoor Martijn Schippers. Martijn wilde even
kijken of alles nog zo was als het hoorde en
even vooraf persoonlijk eer bewijzen aan Mark.
Martijn is de ceremoniemeester tijdens de
bloemenhulde en moet later op de dag zorgen
dat alles een beetje goed en ordelijk verloopt.

Toen we klaar waren in
Usselo en we bij het
verzamelpunt aan kwamen
waren de eerste gasten
van
de
dag
al
binnengelopen en bezig
aan hun bakje koffie en de
plak krentewegge. Tegen
11.30 uur was iedereen
present en vertrokken we
met zo'n 30 man richting
Usselo, een ritje van een
kleine 5 kilometer.

De 18de april begint voor ons al om 06.30 uur,
dan komt de ochtendkrant met daarin de in
memoriam advertentie voor Mark. Je bent en
blijft altijd nieuwsgierig of hij er goed in staat.
Ook dit jaar was dat weer prima voor elkaar.
Een keer per jaar, op Mark zijn sterfdag, laten
we middels deze advertentie de wereld nog
een keer weten dat ook Mark onder ons was.
Hij zal en mag niet vergeten worden en zo'n
advertentie zet hem in ieder geval nog even in
de schijnwerpers. Voordat wij naar het
verzamelpunt konden gaan moesten we eerst
nog wat voorbereidende werkzaamheden
uitvoeren. De fotograaf van de dag, mijn
kameraad Henk, was keurig op tijd bij ons huis
en ook de twee witte duiven werden door
duivenmelker Jan Leusenkamp op het juiste
adres en op het juiste tijdstip afgeleverd. Ook
erg bijzonder is altijd de komst van Rita ( zij
leidde de uitvaart van Mark in 2008 ). Ook bij
haar heeft het heengaan van Mark een diepe
indruk achtergelaten.

In Usselo aangekomen kreeg iedereen een
roos om deze later bij de foto van Mark te
leggen. Nadat het peloton zich had opgesteld
hield Martijn zijn toespraak:

Gerard, Gisela, Ruud, Bianca en Ellen,
Leden van 2.4 en andere aanwezigen,
Het is goed dat wij hier vandaag weer samen
zijn. Het is goed dat er zoveel mensen samen
met de naaste familie de herinnering aan Mark
willen delen.
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4 jaar na 18 april 2008, maar voor velen van
jullie lijkt het nog maar zo kort geleden.
Vorig jaar 18 april, na afloop van de
herdenking van Mark, kregen wij van Gerard
en Gisela een Cd’tje. Daarop stonden allerlei
speciale nummers die herinnerden aan 18 april
2008, herinnerden aan Mark maar ook
herinnerden aan Dennis. In de maanden na 18
april is deze CD bij ons thuis vaak afgespeeld.
De CD staat inmiddels ook op de IPod van
mijn dochter (12), die er heel graag naar
luistert. De herinneringsnummers gaan op
deze manier ook weer door naar een volgende
generatie. Voor mezelf brachten deze
nummers
allerlei
herinneringen
boven.
Herinneringen aan 2008, maar ik denk o.a. ook
aan het eerste nummer op de CD van Keith
Anderson "I still miss you", dat ik bij mijn eerste
bezoek aan Gerard en Gisela te horen en te
zien kreeg. Ik kreeg het toen even te kwaad.
Voor jullie zal dat niet anders zijn denk ik.
Er zullen momenten zijn waarop je ineens
weer terug denkt aan dat moment van 18 april
2008,of aan een speciale herinnering die je
hebt aan Mark of Dennis. De "trigger" daarvoor
kan zijn een geur, een geluid of misschien een
opmerking van iemand uit je omgeving. Maar
vaak is het ook muziek die de gedachten de
vrije loop laat.

Ik voel je naast me
Als ik 's nachts op straat
Wil vergeten
Wat in mijn ogen staat
Geschreven
Je moest eens weten
Door een zee van afstand
Door een muur van leegte
Door een land van stilte
Door mijn hele leven
Door de wind
Door de regen
Dwars door alles
Door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou
Ben ik nooit alleen

Doordat ik in de afgelopen weken nadacht over
muziek en de herinnering aan Mark, kwam er
steeds weer een nummer van Stef Bos bij mij
boven. De tekst van deze song wil ik als
gedicht voordragen. Ik stel mij voor dat deze
tekst de gevoelens van ouders en broer
zouden kunnen weergeven. Gerard en Gisela,
na afloop heb ik de originele CD voor jullie

Na de mooie toespraak van Martijn was het
mijn beurt:
De draad is niet gebroken.
Waarom zou ik uit jullie gedachten zijn ?
Omdat jullie me niet meer zien ?
Neen, ik ben niet ver,
ik ben juist aan de overkant.

Ik zie je voor me
Met m'n ogen dicht
Ik kan je voelen
Met m'n hart op slot
Ik hoor je praten
Maar je bent er niet
Je bent er niet

Dit zijn de eerste regels uit een gedicht dat ooit
eens werd voorgedragen tijdens een
herdenkingsbijeenkomst bij het monument
voor. Voor ons is dit het gedicht der gedichten.
We proberen ons leven in te vullen zoals het
gedicht beschrijft, Mark is voor ons niet echt
dood, hij is voor ons aan de andere kant van
het leven.

En ik voel me verloren
Als ik jou moet verliezen
En je mag nog niet sterven
Want ik kan je niet missen
Ik kan je niet missen

We praten graag over onze kinderen, over
Ruud maar ook nog steeds over Mark.
Waarom zouden we dat niet doen, ze zijn voor
ons immers het mooiste wat we gefabriceerd
hebben. We laten onze kleindochter Rilana
kennis maken met de foto op de muur bij ons
thuis, haar oom Mark…….ook zij zal weten dat
Mark er ooit eens was.

Door de wind
Door de regen
Dwars door alles heen
Door de storm
Al zit alles me tegen
Door jou
Ben ik nooit alleen
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De duiven kwamen een beetje moeizaam uit
hun kistje maar toen ze de vrijheid hadden
geroken vlogen ze weg, eerst de verkeerde
kant op om daarna richting Hengelo te
vertrekken. We kregen ze eigenlijk twee keer
te zien, toen ze wegvlogen en even later over
ons heen terug vlogen.
Erg passend en treffend, toen Mark en Dennis
uit Uruzgan vertrokken deed het vliegtuig met
Mark en Dennis aan boord ongeveer
hetzelfde.....

We weten dat nog heel veel collega’s van
Dennis en Mark die direct betrokken zijn
geweest bij het sneuvelen van Dennis en Mark
met hun zelf zo af en toe in de knoop zitten en
zich dikwijls afvragen “Waarom, wat is de zin
van dit alles, waar ben ik mee bezig etc. ?”
Jullie hebben allemaal eens gekozen voor een
beroep binnen Defensie, een geweldig beroep
waarbij saamhorigheid en kameraadschap
zeer hoog in het vaandel staan. Dat zie je
vandaag , 4 jaar na dato weer terug. Jullie zijn
er weer allemaal om samen met ons een
bloem te leggen in Usselo, even collectieve
aandacht voor Mark. Heel mooi en heel warm
en heel fijn voor ons als directe nabestaanden.

Na het lossen van de duiven werd er een
minuut stilte gehouden en vervolgens werden
de rozen door de militairen bij de foto van Mark
gelegd. Ook Jeroen Bosch en Stephanie
hadden ergens tussen 11 uur en 12 uur een
mooi bloemstuk bij Mark's foto geplaatst. Het
zag er na afloop van de bloemengroet allemaal
weer erg kleurrijk uit.

We moeten echter ook met zijn allen verder.
Dennis en Mark zouden nooit gewild hebben
dat ook maar één van jullie met zijn leven in
de knoop kwam door hun heengaan. We
moeten met zijn allen proberen de draad van
het normale leven weer op te pakken, dat geldt
voor ons maar dat geldt zeker ook voor alle
collega’s van Dennis en Mark !

Onder het genot van een hapje en een drankje
hebben we vervolgens nog even een paar
uurtjes bij elkaar gezeten. Het is jammer dat je
nooit met iedereen kunt praten, daarvoor
ontbreekt gewoon de tijd. Wat ons wel is
opgevallen dat er nog heel veel militairen
rondlopen die nog steeds regelmatig veel last
hebben van alles wat ze gezien hebben en van
alles wat ze meegemaakt hebben in Uruzgan.

We gaan elkaar dit jaar nog vaker ontmoeten,
het monument in Ermelo, het huwelijk van
Roger en Wendy op 11 mei en de BBQ op 2
juni 2012, wij kijken naar elke ontmoeting uit,
de vrienden/collega’s van Mark hebben een
hele grote plek in ons hart.
Roger en Toninho gaan zo dadelijk de twee
witte duiven lossen, de witte duif, het symbool
van de liefde en het symbool van de vrede, de
vrede van het Afghaanse volk waarvoor
Dennis en Mark hun leven lieten.....
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Tegen drieën hebben we de laatste "gasten"
uitgezwaaid en konden wij terugkijken op een
geslaagde bloemengroet 2012. Het ging
allemaal precies zo als we vooraf ingeschat
hadden, losjes, af en toe emotioneel maar ook
weer gezellig, precies zoals Mark het gewild
zou hebben.

Vernuftig aangelegde verharde (!) wegen
maakten het mogelijk om dit imposante rijk te
kunnen besturen en beheersen: legioenen
konden over deze wegen zeer snel door het
gehele rijk verplaatst worden. Maar ook
ambtenaren, handelsreizigers, edelen en
geleerden maakten gebruik van dit goed
onderhouden wegennetwerk. Episch centrum
van dit wegennetwerk was uiteraard Rome
zelf. Hier komt ook het spreekwoord vandaan
dat er meerdere wegen zijn die naar Rome
leiden. Evengoed was reizen in die tijd zwaar
en gevaarlijk. Wie bijvoorbeeld van Nijmegen
naar Rome wilde reizen, kon zich voorbereiden
op een reis van meerdere weken of zelfs
maanden. Gedurende deze reis was men
overgeleverd aan de grillen van de weergoden
en moest men bovendien altijd beducht zijn op
gewetenloze struikrovers die het voorzien
hadden op de penningen die een reiziger vaak
bij zich had om zijn reis te bekostigen (men
had weliswaar reeds muntgeld ingevoerd maar
van pinpas of chipknip had nog nooit iemand
gehoord…).

Toen we thuis kwamen was de postbode ook
duidelijk langs geweest, onze brievenbus
puilde uit van de kaartjes. De familie komt
langs, de buurtjes komen langs, bloemen
worden bezorgd, kortom je zit zo'n dag niet
echt alleen, je praat veel over Mark en
natuurlijk ook over de geslaagde bloemengroet
van die ochtend.
Lieve mensen,
allemaal heel erg veel dank voor het feit dat
jullie ons door deze toch wel moeilijke dag
hebben heen gesleept,
Gerard en Gisela
Ruud en Bianca
Rilana
Ellen Eskes

Na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk
volgden de middeleeuwen. Barre tijden! De
Engelsen noemen deze periode niet voor niets
de dark ages: nu het centrale gezag vanuit
Rome weggevallen was ontstond er een bonte
lappendeken van koninkrijkjes. Doordat er
nagenoeg doorlopend oorlogen waren en
Europa bovendien meerdere malen geteisterd
werd door pestepidemieën en hongersnoden,
werd reizen zo mogelijk nog gevaarlijker. In
deze chaotische tijden ontstonden ook in het
noorden van Europa de eerste grote steden.
Keulen en Aken zijn hier voorbeelden van.
Dergelijke steden ontstonden vaak op plekken
waar in vroegere tijden al nederzettingen
waren geweest. Deze steden in wording lagen
dan ook vaak in de buurt van waterlopen en
vruchtbare landbouwgrond. Vaak duurde het
tijden voordat zo’n nederzetting daadwerkelijk
op een stad ging lijken zoals we die voor ons
zien als we denken aan een middeleeuwse
stad met een kerk, stadmuren enzovoort. Hier
komt dan ook het spreekwoord vandaan dat
Aken en Keulen niet in een dag gebouwd zijn.
Hou deze gedachte even vast...

MRAT 59: door het vuur voor 45 BTG!
Onderstaand vind u het verhaal over de
belevingen van ‘59’. Het verhaal van een
versterkt MRAT peloton dat tijdens de oefening
PEACOCK SUPREMACY deel uitmaakte van
45 BTG. Een verhaal over de strijd met een
taaie tegenstander. Een verhaal over sturm
und drang. Een verhaal over een peloton dat
letterlijk en figuurlijk meerdere keren ‘diep’ is
gegaan, zijn grenzen op heeft gezocht en die
tegen gekomen is. Het verhaal van kerels die
gedreven zijn en beslissend willen zijn in het
gevecht. Het verhaal van kerels die daarom
keer op keer voorwaarts bleven gaan om de
vijand te vinden en af te jagen. Een verhaal
van kerels die op hun pad kansen tegen
kwamen maar ook uitdagende beperkingen.
Wat belangrijk is om te weten
Rome is ontegenzeggelijk een prachtige en
indrukwekkende stad. Wie Rome ooit bezocht
heeft zal dit zeker met me eens zijn. Vanuit
Rome is eeuwenlang de loop van de
wereldgeschiedenis bepaald. Lange tijd was
zij het machtscentrum van de (westerse)
wereld. Imposante gebouwen en vaak even
indrukwekkende ruines zijn de stille getuigen
van deze lang vervlogen tijden. Vanuit Rome
werd eeuwenlang het Imperium Romanum
bestuurd dat op haar hoogtepunt alle landen
rondom de Middellandse Zee besloeg en zich
uitstrekte tot het noorden van Europa en Azië.

Wat vooraf ging en nog moet volgen
Met het afwerken van een intensieve reeks van
oefeningen heeft ‘MRAT ehd 9’ zich het
afgelopen
jaar
voorbereid
op
de
certificeringoefening van 45 BTG: Peacock
Supremacy. Door een combinatie van kennis
en ervaring bij de manschappen en een
gedreven kader werd toegewerkt naar de inzet
van het MRAT peloton in bataljonsverband.
Onder bevel bij één van de compagnieën
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werden de mogelijkheden van inzet verkend en
beoefend in zowel het aanvallende als het
verdedigende gevecht. Ook werden er
belangrijke ervaringsgegevens opgedaan door
op te treden in een sensor to shooter concept
in nauwe samenwerking met de verkenners.
Met diezelfde verkenners werkte MRAT aan
het ontwikkelen van een recce strike concept.
Het voert te ver om hier diep in te gaan op
deze begrippen maar laat ik u zeggen dat deze
concepten binnen ons bataljon steeds meer
handen en voeten krijgen:
vormen van
optreden die een aanzienlijke force multiplayer
kunnen
zijn
binnen
het
pantserinfanteriebataljon. Na het zomerverlof
zal met het oprichten van de DELTA
Compagnie een belangrijke stap gezet worden
in de goede richting.

Wat beter kan en moet
Zoals in het bovenstaande reeds aangegeven
is het voor een MRAT eenheid zaak dat de
vijand niet weet waar je zit. MRAT eenheden
hebben namelijk één belangrijke kwetsbare
kant: onze nabijbeveiliging. Een slimme
tegenstander die dit weet en het voor elkaar
krijgt om uitgestegen infanterie te laten jagen
op de voorwaartsen en achterwaartsen van
MRAT eenheden, zou die kwetsbaarheid nog
wel eens met succes uit kunnen buiten. Zo kan
de jager dan vrij snel de prooi worden. Om dit
te voorkomen moet bij een MRAT peloton de
eerste klap altijd raak zijn: behoedzaam te
werk gaan en vervolgens zorgen dat elk schot
raak is. Dat kan ook met de GILL. Niet met
MCTC. Ook niet met ACDUS. En een MILAN
kan je ’s nachts niet gebruiken. Wat er dan van
een MRAT peloton overblijft is goed
beschouwd niet veelmeer dan een lichte
infanterie eenheid. Ook leuk, maar daar
kwamen we niet voor… Feit blijft dat je altijd
nog het meeste kan leren van dingen die niet
volgens plan gaan!

Wat goed is en moet blijven
Aan alles was te merken dat het bataljon al
weken,misschien wel maanden bezig was met
het voorbereiden van deze oefening. Bevelen
volledig uitgewerkt in het Engels, begeleid met
indrukwekkende slide shows waarmee de
bataljonsstaf liet zien dat zij hun huiswerk
gedaan hadden. Ondercommandanten die
bevlogen in gesprek waren en ieder voor zich
het belang van zijn optreden in het plan van
het bataljon zag. Al weken van tevoren leek
het hele bataljon al ‘in het plaatje te komen’
voor deze oefening. Gretig en hongerig om die
Duitse OPFOR van de mat te vegen. MRAT
was al vroegtijdig in nauwe samenwerking met
de verkenners bezig met het uitwerken van
mogelijke wijzen van optreden. Direct onder
bevel van de BC. Iets wat in Bergen al effectief
was gebleken en een mooie uitdaging is in dit
terrein.
Met het wapensysteem GILL beschikken de
MRAT pelotons van ons bataljon over een
uitstekend
middel
om
zware
gevechtsvoertuigen, alle moderne tanks incluis
(al dan niet met ERA of vergelijkbare
bepantsering) over middenlange afstand uit te
kunnen schakelen. Bij dag en bij duister. Voor
zich spreekt dat je de vijand dan wel eerst zult
moeten vinden voor je hem uit kan schakelen.
Door een uitgebreide studie van vijand en
terrein en kundig optreden van mijn kerels
konden we tijdens deze oefening steeds op
plekken komen van waaruit we de vijand aan
konden grijpen. In de meeste gevallen ook
zonder dat de vijand wist dat wij er waren.
Infiltreren zonder onderkend te worden. Op de
flank komen van de vijand. een luis in de pels
zijn van een voorbereide verdediging van de
vijand. samenwerken met de verkenners. Intell
verzamelen en zo SA creëren voor de
hoofdmacht die met draaiende motoren staat
te wachten achter de startlijn…

Per slot
Als ik de afgelopen weken zo hier en daar mijn
oor
te
luisteren
leg
tegen
de
verwarmingsbuizen in de wandelgangen, dan
valt mij op dat er bijzonder veel mensen zijn
die een mening hebben over de certificering en
dat wat 45 BTG op de mat gelegd heeft. Deze
meningen zijn lang niet in alle gevallen positief
of opbouwend. Ik vind dat jammer en moet dan
altijd meteen denken aan de wijze woorden
van Clint Eastwood (aka Dirty Harry): ‘opinions
are like a*seholes, everybody has one''…. We
trainen om beter te worden. Als je kritisch naar
eigen optreden kijkt, kan je tijdens het trainen
veel leren van je eigen fouten zodat je daar
beter van kan worden. Dat doe je op basis van
feiten, niet op basis van meningen. Sterker
nog: (ongegronde) meningen staan een
professionele discussie vaak in de weg en
leiden alleen maar af van daar waar het echt
over moet gaan, namelijk kritisch naar jezelf
kijken. Van dat laatste kunnen we namelijk wel
allemaal beter worden. We zijn er nog niet,
maar zoals in het bovenstaande al
weergegeven: er leiden meerdere wegen naar
Rome. Sommige gaan echter via Keulen en
Aken, en van die steden weten we dat ze niet
op een dag gebouwd zijn… dat maakt de reis
soms lastig. Voor het volharden in het
nastreven van een doel dat niet makkelijk te
bereiken is hadden de Romeinen nog een
spreekwoord: ‘luctor et emergo’… ik worstel en
kom (te) boven!
Vriendelijke groet,
59R (Elnt de Vlieg)
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Ststcie wordt DELTA cie….

te minimaliseren. Hij haalt vocht onder andere
uit voedsel. Kortom, een Fennek heeft zich
ontwikkeld om zo onafhankelijk mogelijk van
zijn omgeving te overleven. Ook het nieuwe
optreden van de pelotons van de DELTA
Compagnie gaat zich in deze richting
ontwikkelen: minder afhankelijk van logistieke
ondersteuning om zo lang mogelijk zelfstandig
op te treden om gewenste effecten te
realiseren.
Tenslotte beschikken de verkenners en AT
pelotons van de DELTA Compagnie over het
pantservoertuig met dezelfde naam als de
woestijnvos. Dit zullen er na de zomer nog
meer worden met de komst van waarnemers
en mortiergroepen. Dit is het meest
overtuigende argument. Laat door middel van
het logo direct zien wat de kracht is van de
eenheid: een Fennek zware Compagnie met
de inzetmogelijkheden die dit pantservoertuig
met zich mee brengt.
Een Fennek wordt het dus. Nu heeft de
Compagnie recent de banden versterkt met
veteranen uit Nieuw Guinea. Nederlandse
troepen hebben daar tot 1955 en vanaf 1958
gezeten om de rust en orde te bewaken en
vijandelijke infiltraties tegen te gaan. Het logo
van de eenheid die er zat tot 1955 zag er als
volgt uit:

Nieuwe Compagnie, nieuw logo?
Met de bezuinigingen worden er een aantal
reorganisatiemaatregelen doorgevoerd binnen
de KL. Een van die maatregelen is de
oprichting van een nieuwe Compagnie bij de
Painf Bataljons en specifiek bij 45 PIB RIOG.
De huidige StSt Compagnie wordt omgevormd
tot de DELTA Compagnie. In het kader hiervan
zijn er al 2 AT pelotons toegevoegd aan de
StSt Compagnie en zullen er in de nabije
toekomst meer eenheden volgen. Ook de rol
van de Compagnie zal gaan veranderen van
een ondersteunende rol voor het bataljon op
voornamelijk logistiek gebied, naar een rol die
meer geënt is op tactisch optreden met zware
wapensystemen. Tevens ziet het ernaar uit dat
er meer samen zal worden gewerkt tussen AT
en verkenningseenheden om gecombineerde
effecten te bereiken diep in een Bataljonsvak.
Het lijkt erop dat de nieuw te formeren DELTA
Compagnie niet alleen een andere naam krijgt:
ook wat betreft inzet is er een lange weg te
belooppassen om duidelijk te maken hoe de
wijze van inzet zich zal gaan ontwikkelen. Wat
wel al duidelijk begint te worden: die te
ontwikkelen wijze van inzet is nieuw en heeft
consequenties voor de pelotons van de
Compagnie en de wijze waarop zijn (samen)
werken.
Om een goede start hiermee te maken is het
van belang dat er vanaf het begin een eigen
identiteit met een eigen logo komt om richting
te geven aan bovengenoemde ontwikkeling.
Dit logo moet de belichaming worden van de
toekomstige DELTA Compagnie en het dier
dat gekozen wordt moet beschikken over
eigenschappen die de toekomstige wijze van
optreden reflecteren. De beste kandidaat
hiervoor is de Fennek.
De Fennek is een woestijnvos. Hij leeft in
Noord-Afrika en is de kleinste van alle vossen.
Hij
beschikt
over
een
aantal
karaktereigenschappen waardoor het diertje
uitermate geschikt is om het symbool van de
DELTA Compagnie 45 PIB RIOG te worden.
Ten eerste jaagt de Fennek ’s nachts. Het
behoeft geen argumenten om de analogie met
militair optreden, en specifiek het toekomstige
optreden van de DELTA Compagnie waarbij
verkenners en AT eenheden meer met elkaar
gaan samenwerken, aan het licht te krijgen.
Ten tweede heeft de Fennek zich goed
aangepast aan de woestijn. Hij reguleert zijn
warmtehuishouding efficiënt en heeft een zeer
sterk ontwikkeld gehoor. Zo sterk zelfs, dat hij
prooi ondergronds kan horen bewegen. Ook
kan een Fennek zonder waterbron leven. Zijn
nieren hebben zich aangepast om vochtverlies

Een
verticaal
gedeelde Romaans
schild van zwart en
geel
met
een
gekruist zwaard en
Papoea
speer
waarop
de
Rijksappel in oranje
is aangebracht.

De eenheid die er tussen 1960-1962 zat had
het volgende logo:
Een rechthoekig licht gewelfd schildje, waarop
het gebiedsdeel is
afgebeeld in groen
tegen een lichtblauwe
achter-grond waarover
in wit de vijf sterren
van het Zuiderkruis
zijn aangebracht, de
onderkant van het
schildje is bedekt met
drie
horizontale
banen, respectievelijk
rood, wit en blauw, elk
vier mm breed. Het
mouwembleem is aan
de binnenkant v.v.
bevestigingsspelden.
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De nieuwe D-Compagnie 45 Painfbat heeft
een logo ontwikkeld de tradities uit het
verleden behoudt, maar tegelijkertijd met een
frisse blik naar de toekomst kijkt. Zo zijn er
elementen van de bovenstaande logos
gecombineerd met een afbeelding van de
Woestijnvos Fennek: De 5 sterren van het
Zuiderkruis, het Romaanse schild van zwart en
geel met zwaard en speer en de kop van de
Fennek, Rubah Gurun geheten in het
Indonesisch. Dit in combinatie met een modern
design heeft tot het volgende resultaat geleidt:

object berg en dal. Uiteindelijk werd op
donderdagavond verplaatst naar oefenterrein
Gutz Altmark waar de actie plaats zou gaan
vinden.

Op vrijdagochtend 6 juli werd de startlijn
overgegaan. Helaas ging dit moeizaam, niet
alles verliep volgens plan en de compagnie
was al aardig uitgedund vanwege technische
storingen in een aantal CV-90. hierdoor werd
het merendeel van de compagnie al vrij snel
uitgeschakeld. Eenmaal einde actie werd er
geëvalueerd en opnieuw een verzamelgebied
betrokken. Hier werd de COVO weer opgestart
en zouden we op zondag nogmaals
voorwaarts gaan.

Het nieuwe logo van de D “Rubah Gurun”
Manoeuvre en OndersteuningsCompagnie!

Peacock Supremacy (2 t/m 12 juli 2012)
Het is maandag 2 juli 2012
de C-Cie staat klaar om
deel te gaan nemen aan
een van de grootste
oefeningen van de KL de
afgelopen jaren. Genaamd
Peacock Supremacy. De
bedoeling
van
deze
oefening is het bataljon operationeel gereed te
krijgen. Een niveau 5 oefening dus. Aan deze
oefening nam niet alleen het 45e painfbat deel
maar ook onder andere eenheden van 43
Herstelcompagnie ,100 Bevoorradings- en
Transportbataljon en een afvaardiging van het
Duitse
Panzerbattalion
33.
Eenmaal
aangekomen op het oefenterrein van Klietz
werd er gereed gemaakt voor actie. Hierna
werd door de compagnie een verzamelgebied
betrokken. In dit verzamelgebied ging de
COVO van start. Opdracht: een aanval op

Ditmaal zou de compagnie eerst als bataljons
reserve dienen en daarna een bos gaan
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FTX PEACOCK SUPREMACY door 5.1

vrijwaren van vijand. Ook ditmaal werd het
merendeel van de
compagnie
bij
het
voorwaarts
gaan
uitgeschakeld. Omdat niet alleen de C-Cie
tijdens deze actie werd uitgeschakeld ging
deze opdracht opnieuw en werd op hoger
niveau een nieuw plan bedacht. Deze keer
zouden eenheid 4 en 5 een bruglocatie
verkennen en beveiligen zodat de genie een
brug zou kunnen leggen. Deze opdracht zou
slagen met vlag en wimpel. Bijna het gehele
bataljon heeft gebruik kunnen maken van deze
brug zonder op deze locatie contact te krijgen
met de vijand.

Bij aankomst op de airstrip werden we
overrompeld door de hoeveelheid voertuigen.
We zijn direct begonnen met het verzamelen
van de spullen, wapens, voertuigen en PGU,
omdat we dezelfde avond een verzamelgebied
zouden betrekken. Maar na het harde werken
en haasten bleven we uiteindelijk toch op de
airstrip.

Na een goede nacht slapen en ‘s ochtends een
lekker bakkie koffie verplaatsten we uiteindelijk
toch naar het verzamel gebied van 45 staf staf,
waar we nog 2 dagen hadden voor de laatste
voorbereidingen en de nodige rust.

Aan het begin van
maandagavond 9 juli
kwam het bericht dat
de actie geslaagd
was
en
de
aanvalsdoelen door
het bataljon bereikt
waren. De volgende
dag begonnen de
stabiliserende acties. We verplaatsen ons naar
een kleine ‘FOB’.Hier kregen we een nieuwe
opdracht: het doorzoeken van een dorp waar
volgens Intel een wapenopslag zou zijn. Deze
werd niet gevonden.
Eenmaal terug in de FOB moesten we ASAP
weer weg. Dit bleek meer HZB te zijn want
tijdens het rijden kwam het bericht einde
oefening. Er werd verplaatst naar het laatste
aanvalsdoel en daar werd een foto gemaakt
van de complete battle-group die mee op de
oefening was. De dag erna werd in het
tentenkamp MCTC afgebroken en wat
onderhoud gepleegd. En in de avond een
bataljonsappél. Hier werd verteld dat het
bataljon beperkt operationeel is geworden. Een
prestatie waar we met zijn alle trots op kunnen
zijn zoals de overste zei. En omdat het zo’n
goede prestatie was kregen we het eerste
rondje van het bataljon. Het werd uiteindelijk
een gezellige laatste avond in Gutz Altmark.

In dit verzamelgebied hebben we 1 nacht
geslapen om vervolgens de verplaatsing over
de weg te voltooien.
Op het Guz Altmark oefenterrein begonnen we
aan een verkenning van aan aantal routes
waarover de compagnieën voorwaarts konden
gaan om de Duitse troepen de open vlakte op
te jagen. Helaas stuiten we al snel op een
marder die ons de hele nacht bezighield. De
nachten waren kort en aangezien wij als
verkenners voornamelijk ‘s nachts optreden
hadden we maar weinig tijd om de opdrachten
te voltooien en een goede hide te kunnen
betrekken. De volgende nacht hadden we nog
tijd en gingen we om 2200 voorwaarts. Na een
goede gebiedsverkenning en wat opstellingen
van de vijand te hebben bekeken moesten we
om 0300 alweer in de hide staan omdat de
gevechts compagnieën voorwaarts kwamen.
Na de aktie gingen we ons verplaatsen richting
ons verzamelgebied om de nodige HPG te
doen en onderhoud te plegen.

Sgt Thielen.
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buurt van Chrysler, en hebben ze daar in de
bosjes
gedrukt
en
afgecamoufleerd.
Aansluitend is een deel van de bemanning te
voet dichter naar Chrysler verplaatst om daar
een WLP te betrekken, zodat we overdag
Chrysler en omgeving onder waarneming
konden houden. Na een dag Chrysler onder
waarneming te hebben gehouden kwamen de
compagnieën voorwaarts en hadden het
aanvalsdoel
in
handen.
Een
waarnemingsscherm was de vervolg opdracht.
‘S avonds los laten en richting CP locatie.
Aangekomen op CP locatie was er tijd voor de
nodige slaap want na een actie van 72 uur is
het wel lekker om wat bij te slapen.

Na een nacht verzamel gebied zijn we
verplaatst richting CP om daar de volgende
actie voor te bereiden.
Na de nodige voorbereidingen waren we om
2200 gereed om voorwaarts te gaan. Wij
hebben een aantal aanvalsdoelen verkent en
‘s ochtend een goede locatie betrokken om de
actie te kunnen volgen en te wachten op
vervolg acties. De vervolg actie kwam al snel
en was te voet de brug oversteken en inzicht
krijgen op Chrysler. Na 15 km lopen en een
aantal marders te hebben ontweken kwamen
we aan op Chrysler. We hebben hier een
goede WLP locatie verkent en betrokken.
Einde actie en vervolgens herbevo en richting
AAR ( after action review ) .
We hadden gehoopt die avond wat uurtjes rust
te kunnen pakken want het hele peloton was al
bijna 50 uur achtereenvolgend wakker, maar
dat was jammer genoeg niet het geval want we
konden diezelfde avond gewoon weer een
nieuwe actie in die leek op de vorige actie. Dat
was wel even een knakmomentje!!!
Dus wij weer de actie in. Na een aantal uurtjes
verkennen zaten we al vlakbij aanvalsdoel
Chrysler terwijl we de dag ervoor veel langer
nodig hadden om daar te komen maar dat
kwam doordat de brug waar we deze keer
overheen verplaatste de dag ervoor niet
toegankelijk was. Nu was de brug open voor
onze
voertuigen
en
zat
de
vijand
geconcentreerd aan de andere kant van het
oefenterrein waar de A en R ploegen zaten.
We kwamen snel aan met de voertuigen in de

De volgende dag is het tijd voor een konvooi
begeleiding natuurlijk gaat dat niet vlekkeloos
en rijden we in een hinderlaag. Na alle
procedures te hebben gevolgd komen we
uiteindelijk aan op een Duitse kazerne waar we
het sein einde oefening kregen.
We hebben een mooie oefening gedraaid en
de oorlog gewonnen. De opdrachten waren
mooi en uitdagend en we moesten werken
tussen veel vijand in, die het ons niet makkelijk
maakte.
Het was tijd voor
onderhoud,
MCTC
afhangen en natuurlijk
een klein pilsje samen
met onze vrienden van
ISTAR,
die
ons
gedurende
de
hele
oefening
uitstekend
hebben versterkt met 1
ploeg.
De samenwerking met
ISTAR was top!

Groetjes de verkenners
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Bartelsbeker 2012
Tussen alle oefeningen is de Bravo cie 15 mei
met een 27 man sterk naar het ISK afgereisd.
Van elk infanterie bataljon deden 2 infanterie
pelotons, 2 sla koppels en 1 mrat groep mee.
Deze zouden die dag tegen elkaar gaan
strijden om de Bartelsbeker, welke in 2011
weer nieuw leven in was geblazen. Bravo cie
kreeg na de loting het schieten & theorie
toegewezen. Het peloton was niet organiek en
heeft geen lange voorbereiding gehad.
Ondanks dit was het peloton er toch klaar voor
en maximaal gemotiveerd. We stonden dan
ook om 0630 aangetreden op het appel gereed
voor actie. Na het appel zijn we gelijk het
programma ingegaan. De dag hebben we de
gevechtsbaan gedaan, statisch schieten, een
sport opdracht, theorie en als afsluiter baan
Alfa. De prijsuitreiking was op baan Alfa,
hierdoor waren er al veel toeschouwers
aanwezig op de baan tijdens het uitvoeren van
ons laatste onderdeel. Het was een mooie
ervaring om onder het oog van veel mensen
voorwaarts over een baan te gaan en de wil
om een nog beter resultaat neer te zetten word
hierdoor nog is extra vergroot. Op het score
bord stonden we na deze baan op plek vier.
e
Na de score van Ccie stond het 45 nog steeds
op een vierde plek. Na een zeer geslaagde
dag loog het deze uitslag zonder voorbereiding
er niet om.

BPV Peloton 45 Painfbat

De Mbo opleiding Veiligheid en Vakmanschap
(VeVa) is een samenwerking van Defensie met
31 Regionale Opleidingscentra (ROC). Op het
ROC krijgen de leerlingen militaire lessen,
maar ook gewone vakken zoals Engels,
Nederlands en wiskunde komen aan de orde.
Daarnaast volgen de leerlingen stages bij
Defensie,
de
zogeheten
Beroepspraktijkvorming (BPV). Na het behalen
van het diploma kunnen zij zich aanmelden
voor de VAMO en kunnen ze vervolgens
instromen bij de Landmacht als infanterist. Er
is een grote verscheidenheid aan richtingen
binnen de VeVa, waar de leerlingen worden
voorbereid op een functie binnen de
krijgsmacht. Bijvoorbeeld: logistiek, ICT, bouw,
zorg, bedrijfautotechniek of grondoptreden.
Uiteraard krijgen wij de leerlingen die gekozen
hebben voor de richting ‘Grondoptreden’.
Aan het begin van hun schooljaar kiezen ze
zelf welke richting ze op willen/kunnen. Ze
kiezen voor een opleiding op niv 2 (Duurt 1 en
een half jaar) om bij defensie in te stromen als
Sld of Kpl, of ze kiezen een opleiding op niv 3
(duurt 2 en een half jaar) om bij defensie in te
stromen als Sgt/Wmr.

Wij als instructeurs van de BPV hebben het
volgende programma: 1 week voorbereiding en
3 weken lang leerlingen. (gedurende deze 3
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krijgen dan meestal op de maandag avond hun
bevelsuitgifte. De rest van de leerlingen gaan
naar ons ashok toe en krijgen daar hun spullen
voor deze week. Dat bestaat uit: dummy
wapen, helm, bokkentuig en scherfvest. Rond
21.30 eindigt de eerste dag.
e

De dinsdag morgen gaan de Niv 3, 2 jaars
verder met hun Covo. De andere leerlingen
krijgen les in de FM 9200, Kaart en kompas
(mills schieten). In de middag gaat elke groep
e
olv. een niv 3, 2 jaars een aangewezen
patrouille lopen over de kazerne, waar er op de
route wat events worden opgespeeld om te
oefenen voor de grote dag in Ermelo. ’s
Avonds wordt er nog geëvalueerd over de
sociale patrouille op de kazerne.
De
woensdag
morgen gaan de
e
niv 3, 2 jaars
nogmaals verder
met hun Covo. De
rest
van
de
leerlingen hebben
een Kaart en
Kompas oefening
in
het
oefenterrein. Ze
krijgen een A4
met een x aantal
vragen
en
opdrachten, om zo een rondje van 4,5 km te
lopen en natuurlijk wat ervaring op te doen in
Coördinaten prikken, mills schieten, en
kaartlezen. In de middag wordt er een
carrousel gedraaid, waaronder de ene helft
van de leerlingen als eerst gaat sporten in de
klito, en de andere helft van de leerlingen
krijgen dan Media Bewust Wording aangezien
ze daar ook evt. mee in aanraking gaan komen
tijdens hun sociale patrouille door Ermelo.

weken komen elke week leerlingen uit een
andere
regio
(Noord/Midden/Zuid).
De
leerlingen hebben in de tussentijd 3 weken
lang theorie gehad op school, die ze dan gaan
toepassen in de week die ze bij ons in de
praktijk volgen! Nadat we 3 weken lang
leerlingen hebben gehad is er voor ons, en
voor de leerlingen een blok voorbij. Een
dergelijk blok kan bestaan uit: Checkpoint,
Person/Vehicle search of een trap 2 opstelling
etc. etc! Het laatste blok wat de leerlingen voor
de vakantie hebben gehad, was de Sociale
patrouille. Gekeken is om dit in Ermelo te doen
(gemiddeld hebben we per week rond de 60
leerlingen).
Ik zal kort uileggen hoe zo’n week er voor ons
en voor de leerlingen uitziet:
Voordat we beginnen aan een blok van 3
weken hebben we (de BPV instructeurs) 1
week voorbereidingstijd. In zo’n week gaan we
van alles regelen zoals: een weekprogramma
maken, een ACT/BCT opmaken, Ermelo
aanvragen of we een sociale patrouille door de
stad mogen maken, eten aanvragen, sport
regelen etc. Hierbij houden we ook rekening
met het niveau van de leerlingen. Op maandag
gaat het blok dan van start.
Op maandag moeten de leerlingen rond 11.00
uur aankomen op het station in Ermelo. Ze
worden dan opgevangen door 2 instructeurs
van het BPV-peloton, die controleren of
iedereen aanwezig is. Eenmaal aangekomen
op de kazerne, krijgen ze te horen in welke
groep ze zitten ( A/B/C/D ), krijgen ze
beddengoed, een sleutel van hun kamer en
kunnen ze hun kamer/kast gereedmaken. In de
middag hebben ze altijd sport en wordt er een
praatje
gehouden
d.z.v. de instructeurs
op de desbetreffende
groep. Het praatje
gaat
over
de
huisregels, telefoons,
roken, hoe het week
programma er een
beetje uit ziet etc. Er
wordt
dan
o.a
e
gekeken wat de leerbehoeften zijn. De niv 3, 2
e
jaars ( die in het 2 opleidingsjaar zitten )

‘s Avonds wordt het bevel gegeven aan de
e
groep d.z.v. de niv 3, 2 jaars. Daarna gaan ze
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hun tassen en dergelijke bepakken voor de
donderdag.
De donderdag morgen verplaatsen we ons
richting het centrum van Ermelo. Iets voor het
centrum zetten we onze FOB op en gaat de
patrouille van start. Er zijn 3 verschillende
routes door Ermelo, zodat elke groep een
andere route heeft en dat er altijd 1 groep de
wacht draait op de FOB en dat de OPS
bemand is. Per route is het verschillend wat de
opdracht is en wat je op je route tegen gaat
komen. Je hebt een route die door de
winkelstraat van Ermelo gaat, of ze moeten
stoppen bij het gemeentehuis en daar wat
vragen stellen. Ze komen burgers tegen waar
ze een praatje mee moeten maken, ze komen
een mogelijke IED tegen waardoor ze de 4C’s
moeten toepassen etc etc. Het wordt hierdoor
voor de leerlingen alleen maar realistischer
waardoor ze meer inzicht krijgen in het
uitvoeren van een sociale patrouille en de
informatie sneller in hun op nemen. (Elke
patrouille wordt naderhand in alle rust met de
leerlingen geëvalueerd). Zodat de volgende
patrouille alleen maar beter gaat. ’S Avonds
wordt er onderhoud gepleegd aan de spullen
en hebben de leerlingen rond 19.30 uur een
‘ontspanningsavond’. Ze mogen dan hun
telefoons weer aan doen, de Tv word dan
aangezet en krijgen ze wat te drinken als een
soort afsluiting van de week.

SOB-2012 2
Mijn meldingsinstructie was heel simpel: Zorg
dat je maandag om 7 uur aanwezig bent, we
vertrekken dan met de bus richting Bergen.
Prima begin van mijn plaatsing dacht ik zo.
Jammer alleen dat de busreis aanzienlijk
langer duurde dan gepland. In Duitsland
hadden we ongeveer 3uur nodig voor 2½ km
autobahn... Desalniettemin, 8½ uur stilzitten, 4
films en een korte stop verder kwamen we dan
toch aan in kamp Hörsten, uitvalsbasis voor de
rest van de week. Bij aankomst bleek, wellicht
een schrale troost, dat wij “net op tijd” de file in
waren gedoken en dat de bussen die na ons
uit Ermelo vertrokken (helaas alfa compagnie!)
nog vast stonden.
De eerste schietdag stond met name in het
teken van groepsacties. Een goede dag om
even in te dribbelen op de schietbaan, want
later in de week zou een gecombineerde
aanval (CV90’s met uitgestegen personeel)
plaatsvinden op baan 20. Voor mij was deze
eerste dag, of eigenlijk het eerste deel van
deze week, een mooie gelegenheid om te
kijken hoe het eraan toe gaat binnen de bravo
compagnie.
Op woensdag ging eenheid 5, en op
donderdag eenheid 4, voorwaarts over baan
20. In de dag ervoor was de commandovoering
al doorlopen. ’s Morgens zetten de CV90’s,
zoals afgesproken, het uitgestegen personeel
af op een gedekte locatie. Vanaf daar zouden
de voertuigen omtrekken richting de locatie
voor de vuurbasis. Voor het uitgestegen deel
was het taak om, gebruikmakend van de
natuurlijke beschutting, gedekt te omtrekken
richting het aanvalsdoel. Onderweg werden
een
paar
schietbaantechnische
coördinatielijnen gepasseerd en uiteindelijk
klapte het uitgestegen deel, vlak voor het
aanvalsdoel, op een sectie vijand (type
klapschijf). Middels een groepsactie kon deze
vijand snel worden uitgeschakeld. Als één

De vrijdag ochtend gaan de leerlingen sporten.
Na het sporten gaat de groep met hun eigen
instructeurs de gehele week evalueren. Wat
ging er goed en wat kan er eventueel voor de
volgende keer worden verbeterd met de groep,
maar ook wat wij eventueel kunnen verbeteren
in ons programma. Daarna word er flink
schoongemaakt en als alles in de hand is
tijdens de inspectie, kunnen ze omkleden in
burger en na het eind appel ( rond 12.15 ) de
bus in, om te genieten van het weekend.
BPV Peloton 45 Painfbat
Kpl1 Broeksma

SOB-2012 2
Even voorstellen…
Sinds 11 juni ben ik, tweede luitenant G.P.I.
Matthijssen, geplaatst bij eenheid 6 van de
bravo leeuwen compagnie. Als ‘lang modeller’
(volgens sommigen slechts een excuus om
ingewikkelde woorden te gebruiken) heb ik 4
jaar op de Militaire Academie in Breda
gezeten. Hierna volgde de VTO infanterie.
Deze heb ik in juni van dit jaar afgerond en
inmiddels ben ik dus geplaatst bij 45PIB!
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beweging werd de aanval richting het doel
voortgezet en, om het geheel wat te
bespoedigen,
een
CV90
bijgetrokken.
Uiteindelijk zouden de overige CV90’s in de
consolidatie bijtrekken, om een eventuele
aanval uit de diepte tegen te kunnen houden.
Vanuit deze consolidatielijn werden ook de
SLA’s geprikkeld door vijandaanbod op wat
grotere afstand. Al met al was dit een complete
pelotonsaanval waarbij eenieder zijn steentje
bij heeft kunnen dragen.

gezondheid. De verzorgende (kpl VIG) en
verpleegkundige (Sgt AMV) handelingen vallen
ook onder dit begrip.
Reden AMV-opleiding
De krijgsmacht had veel geneeskundig
personeel dat nog niet ingeschreven was in het
BIG-register.
Soldaten,
korporaals,
onderofficieren en officieren, die niet de titel
van
bijvoorbeeld
basis
geneeskundige
verzorger, verpleegkundige of arts hebben,
voldoen dus niet aan de ingevoerde wet.
Reden voor de krijgsmacht om te beginnen
met het opleiden van gecertificeerde en
bekwame beroepsbeoefenaars.

Ervaring
Al met al was dit een interessante eerste week.
Ik heb een goede indruk gekregen van de
leeuwencompagnie én het optreden met de
CV90. Naast dat ik het voertuig voor het eerst
heb mogen zien en horen vuren, was dit ook
mijn eerste echte hands on ervaring met het
voertuig. Het optreden met 4 van deze bakken
en uitgestegen personeel is mij nog geheel
nieuw, maar de eerste indruk mag er wezen.
Hoe ziet de komende tijd er voor mij uit? Na
het zomerverlof ga ik een aantal cursussen
volgen, en als ik daarmee klaar ben word ik C
UGS van eenheid 5!

Plaats AMV binnen de KL
De AMV’n zijn te vinden in alle ‘roles’ van de
geneeskundige verzorging van zowel de KM,
KL en de KLu. Op elk niveau binnen alle
krijgsmachtdelen is de AMV of de VIG te
vinden. Hierbij kun binnen de KL denken aan:
CMH, GZHC, de geneeskundige compagnieën
en de afvoergroepen.

Met leeuwengroet,
Tlnt G.P.I. Matthijssen

De afvoergroep binnen de infanterie

Werk bij de infanterie
De
breed
opgeleide
geneeskundige
functionarissen van de krijgsmacht zijn
gekwalificeerd om zelfstandig taken te
verrichten bij het leveren van militair
geneeskundige medische zorg onder alle
(operationele) omstandigheden.
De AMV is een verpleegkundige met een
assisterende, adviserende en ondersteunende
functie naar de compagnies commandant. Ook
heeft hij een leidinggevende, coördinerende en
adviserende functie naar de VIG en PTLS. Ze
zijn in staat om onder bepaalde operationele
omstandigheden
zelfstandige
protocollair
gewonden en patiënten te onderzoeken.
Daarnaast heeft de AMV een signalerende en
voorlichtende functie op het gebied van de
gezondheidszorg in het algemeen. Als er zich
situaties voordoen die de gezondheid van de
militairen nadelig kunnen beïnvloeden, en
daardoor de inzet van het personeel binnen de

Geschiedenis
Midden jaren negentig is de zogenaamde BIGwet
(beroepen
in
de
individuele
gezondheidszorg) aangenomen. Het doel van
deze wet is de kwaliteit van de geneeskundige
beroepsuitoefening te verhogen en te
bewaken. Bovendien moet zij de patiënt
beschermen tegen onzorgvuldig handelen door
beroepsbeoefenaren.
De wet heeft alleen betrekking op de
individuele gezondheidszorg. Hiertoe behoort
het onderzoeken, beoordelen, bevorderen,
bewaken, het beschermen of herstellen van de
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organisatie aangetast kan worden, zal de AMV
in samenwerking met de compagnies
commandant hierop doelgerichte actie moeten
ondernemen.

wens van de medewerker natuurlijk wel reëel
zijn en passen binnen de mogelijkheden van
het loopbaanbeleid en behoefte van de
organisatie”.

Gewonden afvoergroep Acie:
1
1
1
Sgt v.Hoof, kpl Korte, kpl Fiets, kpl Boer,
1
sld v. Ernst

3 Neemt de loopbaanbegeleider contact op
met de militair?
“Nee. De medewerker is degene die contact
moet leggen met de loopbaanbegeleiding. Veel
mensen doen in deze tijd van reorganisatie
een beroep op ons. Daarom werken we
vraaggestuurd. Normaal gesproken vindt er
tijdens
iedere
functieduur
een
loopbaangesprek plaats. We werken samen
met de P&O adviseur en commandanten om
de voortgang bij de eenheid te bewaken. Het is
belangrijk dat je als medewerker beseft dat je
zelf verantwoordelijk bent voor je loopbaan. Zo
kun je er zelf voor zorgen dat je e-portfolio op
orde is. Door het krimpend aantal functies
komt er spanning op de interne arbeidsmarkt,
dus moet je zorgen dat je goed voor de dag
komt bij belangstelling voor een bepaalde
functie.”

Van de Sectie loopbaanbegeleiding
In deze uitgave van de Oranje Gelderlander wil
ik jullie aandacht vragen voor twee artikelen
die eerder verschenen zijn in de Defensiekrant
en op het Intranetportaal Defensie.
De rol van de loopbaanbegeleider is bij veel
medewerkers nog onduidelijk, met een
afwachtende houding tot gevolg. Luitenantkolonel
Wim
Janse,
hoofd
loopbaanbegeleiding, legt in het eerste artikel
uit wat de loopbaanbegeleider voor jou als
militair kan betekenen
Tevens is er een nieuw instrument beschikbaar
gekomen voor alle Defensiemedewerkers
waarmee je zelfstandig aan de slag kunt met
jouw
eigen
loopbaan:
het
Rijkstalentencentrum. Hierover meer in het
tweede artikel.

4 Er wordt vaak gesproken over ‘de
driehoek’. Waar bestaat die uit?
“ …De ene driehoek is die van de korte termijn:
de commandant/directe chef, de P&O adviseur
en de medewerker. Die driehoek kijkt naar het
functioneren in de huidige functie met een
doorkijk naar de eerstvolgende. De andere
driehoek gaat over de langere termijn en
bestaat uit de commandant van het OPCO, de
loopbaanbegeleider en de medewerker.”

Vijf vragen over…
De loopbaanbegeleider (ingekorte versie,
bron: Defensiekrant nr 16-26 april 2012)

5 In dit traject is er soms verwarring over
de rol van functietoewijzing. Wat doet die
precies?
“De functietoewijzer stelt vast wie een
bepaalde functie krijgt toegewezen. Hij toetst
daarbij de ambities en wensen van de militair,
de mate van geschiktheid voor de functie en
loopbaanbelang. Maar hij kijkt ook naar het
organisatiebelang en de beschikbaarheid voor
functietoewijzing. De functietoewijzer doet dit
met de focus op vulling van de organisatie.”

1
Wat
is
precies
de
rol
van
loopbaanbegeleider?
“Onze taak als loopbaanbegeleider is het met
raad en daad bijstaan van een medewerker bij
het vormgeven van zijn of haar eigen loopbaan
binnen of buiten Defensie. Maar hij of zij is niet
de loopbaan bepáler. Medewerkers zijn zelf
verantwoordelijk voor hun carrière, binnen de
mogelijkheden van de organisatie. De
loopbaanbegeleider houdt hen bij het maken
van keuzes een spiegel voor.”

Rijkstalentencentrum direct toegankelijk
(bron: Defensiekrant nr 24 – 05 juli 2012)

2 Hoe gebeurt dat?
“bijvoorbeeld door gesprekken te voeren of het
laten uitvoeren van tests, deze samen te
analyseren en te komen tot concrete
afspraken. Op die manier probeert hij of zij
mee te denken welke richting de medewerker
op wil. Welke functies moet iemand gedraaid
hebben om bijvoorbeeld sergeant-majoor
te
kunnen worden of welke opleidingen moeten
gevolgd worden om in aanmerking te komen
voor een bepaalde functie? Daarbij moet de

Een breed inzetbaar, laagdrempelig instrument
om zelfstandig aan de slag te gaan met de
eigen
loopbaan.
Dat
is
het
Rijkstalentencentrum. Het vormt samen met de
Mobiliteitsbank het digitale platform voor
mobiliteit binnen de Rijksoverheid. Vanaf 05
juli is de website direct toegankelijk voor
Defensiemedewerkers.
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Het Rijkstalentencentrum is bestemd voor
iedereen
binnen
Defensie
die
zijn
loopbaanmogelijkheden
wil
verkennen.
Rijkstalentencentrum.nl biedt ondersteuning bij
het maken van loopbaankeuzes, zowel binnen
als buiten Defensie.

besloten om toch echt deel te gaan nemen aan
de marathon van Rotterdam. Ik heb toen vaak
op verschillende kleine afstanden getraind.
Ook heb ik 3 keer tijdens een training 30 km
hardgelopen. Maar pas toen ik een keer 35 km
ging hardlopen wist ik zeker dat ik er klaar voor
was.

Eigen mogelijkheden
Met diverse digitale testen, oefeningen en
loopbaanartikelen
kan
inzicht
worden
verkregen in ‘wie u bent’, ‘wat u kan’ en ‘wat u
wil’. De resultaten zijn op te slaan in de eigen
‘online werkmap’ die is te gebruiken bij een
functionerings- of sollicitatiegesprek. Ook is op
de website nuttige informatie te vinden over de
Rijksoverheid als werkgever en een link naar
vacatures en stages.
Informatie
Het Rijkstalentencentrum is direct toegankelijk
via de startpagina Internet op de Werkplek.
Onder het kopje ‘Overheid Algemeen’ staat de
link naar de website. Vanaf een andere locatie
is de website rijkstalentencentrum.nl alleen
toegankelijk met persoonlijke inloggegevens.
Op de startpagina van de website staat een
lijst met veelgestelde vragen. Online contact
opnemen kan via de helpdesk van het
Rijkstalentencentrum. Voor algemene vragen
over de loopbaan kunnen medewerkers terecht
bij hun loopbaanbegeleider of leidinggevende.
Na op zaterdagavond 2 dikke borden pasta te
hebben weg gegeten was ik zondagochtend
klaar om de marathon te gaan lopen. De hele
stad Rotterdam was die dag afgezet en er
ontstond ’s ochtends al een aardige drukte bij
de start/finish lijn en de verschillende
startvakken. Uiteindelijk werd het zo druk dat
deelnemers over de dranghekken moesten
klimmen om in hun startvak terecht te komen.
Na een paar minuten wachten ging de
marathon van start, maar moest ik nog 4
minuten wachten voordat de menigte was
opgelost en ik een rustig dribbelpasje kon
inzetten. Op de muziek van defqon 2009 ging
ik van start en mijn doel was elke vijf kilometer
binnen een half uur te lopen. Dit ging in het
begin heel goed en het is een mooie ervaring
om het eerste deel over de Erasmus brug te
lopen. Het was ook mooi om te zien hoe vele
toeschouwers, jong en oud langs de route
stonden om de deelnemers aan te moedigen.
Dit is zeker goed voor de motivatie. Gelukkig
zat het weer ook mee, ondanks dat het bewolkt
was is er geen regen gevallen en kwam de
tempratuur niet boven de 17 graden uit. Het
lopen van de marathon ging eigenlijk best
soepel tot aan het 35 km punt. Vanaf dat
moment schoot in bijna elke spier van mijn
benen kramp. Op dat moment wist ik voor het
eerst in mijn leven waar ik overal in mijn benen

Sectie loopbaanbegeleiding ‘Team 45’
Kapitein Andries Flart
Sergeant-majoor Ernst van der Hoek

De Rotterdam marathon
Een verslag van de marathon door een
deelnemende boeaja. Op zondag 15 april heb
ik succesvol deelgenomen aan de marathon
van Rotterdam. Met een uiteindelijke eindtijd
van 4 uur 7 minuten en 34 seconden ben ik
uiteindelijk over de finish gekomen.
Ongeveer een half jaar van tevoren ben ik
begonnen met het trainen van hardlopen op
lange afstanden. In eerste instantie wilde ik
deelnemen aan de halve marathon van
Amsterdam. Ik wilde aan de hand daarvan mijn
conditie/niveau vaststellen en er achter komen
hoe zwaar een hele marathon voor mij
uiteindelijk zou worden. Helaas heb ik niet
kunnen deelnemen aan de halve marathon van
Amsterdam i.v.m. met het oefenprogramma bij
de A-cie op dat moment. Vanaf dat moment
ben ik wel vaker afstanden van ongeveer 20
km gaan lopen. Na de jaarwisseling heb ik
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De KPU komt naar je toe deze lente!

spieren heb. Ik had dan ook veel moeite om
een looppas vast te houden. Kortom het stuk
tussen 35 en 40 km is bijhoorlijk sip. De
laatste 2 km waren daarentegen juist weer de
mooiste van de hele marathon. Op dat stuk
loop je het centrum van Rotterdam weer in, en
proberen de toeschouwers je over de
eindstreep te schreeuwen. Op het moment dat
je over de finish komt krijg je een euforisch
gevoel. Ik wist toen voor mezelf dat ik wat
moois had bereikt. Kortom een mooie ervaring.

Het heeft het ministerie van Defensie behaagt
om alle actief dienende militairen te voorzien
van nieuwe sportkleding.
Vanaf nu krost een mobiel kleedpunt van de
KPU door het hele land om ‘aan huis’ te
bezorgen.
De aftrap van de verstrekking vond plaats bij
ons, 45 PIB RIOG in Ermelo. We zijn
woensdag 30 mei ’12 begonnen en eindigen
op 5 juni. Dan zijn alle paxen van het bataljon
voorzien van kleding, een uitzondering
daargelaten.

SLD1 van Bruggen,
A-cie

Oefening Peacock Supremacy
De oefening Peacock Supremacy zou de
mooiste oefening van het jaar worden!
Iedereen keek uit naar deze grote oefening,
ook wij van het Anti-tank peleton. Lekker
dingen doen met ons Anti-tank wapensysteem
de Gill. Echter werkte de MCTC van de Gill
niet naar behoren. Zo konden we alleen vuren
met de elevatierem erop, dat houd in dat je
geen bewegende doelen kan uitschakelen. En
hadden we een maximaal bereik van 800
meter terwijl dit in het echt 2500 meter is. Toen
kwamen er mensen met het geweldige idee
om het Duitse Anti-tank wapensysteem Milan
te gebruiken bij onze Anti-tank pelotons.
Midden in de oefening een wapensysteem
waar helemaal niemand bij ons voor is
opgeleid. Daarnaast is de Milan een stuk
zwaarder dan onze Gill en heeft het geen
nachtzicht. Hoe moeten wij in het donker dan
ooit pantservoertuigen uitschakelen als het
wapensysteem geen nachtzicht heeft? Terwijl
onze eigen wapensysteem juist een hele
goede warmtebeeld en nachtzicht heeft!
Ook is het jammer dat we niet echt als Antitank zijn ingezet terwijl de vijand toch
behoorlijk wat tanks had! Want als je voor
uitgestegen infanterie die een brug/ rivier over
moeten een boot mee moet nemen boven op
je Fennek, en hem vervolgens na de hele
nacht mee te hebben rond gereden in het zij
terrein moet gooien omdat hij niet meer wordt
gebruikt.
Raak
je
toch
wel
beetje
gedemotiveerd.

De plaatsvervangend Commandant LAS ,
generaal-majoor van Uhm, was aanwezig om
persoonlijk kleding te verstrekken aan ons.
Daarmee wil hij een signaal afgeven dat het
van belang is om over goede sportkleding te
beschikken, want Defensie hecht waarde aan
fysiek inzetbare paxen. Om die inzetbaarheid
te bevorderen, is o.a. goede sportkleding
benodigd. Hij vindt het ook belangrijk dat als
eerste de operationele eenheden zoals wij
voorzien worden van het spul. Kunnen we
weer ‘geupdate’ aan de bak, zeg maar!

Sld1 Laarman,
AT ehd 7

Ik heb me laten vertellen, dat het bedrijf die de
kleding heeft gemaakt, ook levert aan
professionele (Olympische) sporters, dus we
hebben
nou
niet
bepaald
potentiële
poetsdoeken gekregen! We praten hier over
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beter ademend en dry-fit materiaal, dat heel
licht in gewicht is. Mijn ervaring nu is, dat je er
wel in zweet en het shirt wordt wel nat, maar
het droogt sneller dan het shirt wat we tot nu
toe hadden. Je hebt geen kleffe lap aan je lijf
hangen, dus een Miss Wet T-shirtverkiezing
met dit spul is kansloos.
Er worden uiteindelijk zo’n 52.000 paxen
gekleed, keer (inkoop)prijs van ongeveer 100
€’s, dus reken maar uit……

SIMKKW geschoten worden en konden de
relaties zelf de hindernisbaan nemen. De
rondritten in de Fennek en CV-90 waren
favoriet. De dag werd afgesloten met een
warme maaltijd en een feest in de Partyzaal.

Je kan deze kleding niet eerder kopen of ruilen
(als dat al kan in de toekomst) voordat
iedereen een setje heeft en er voorraden zijn
voor de “instandhouding”, zoals dat in
logistieke kringen heet. De mogelijkheden
poppen vanzelf op in de KPU-webwinkel. Dat
duurt nog wel even, want de kledingactie is
pas eind 2013 gereed.
Nou, ik ga weer materialen bevelen, dus: veel
plezier van je kleding.
Prettige wedstrijd!
AOOMB de Niet, W.
POC Mobiel Kleedpunt Ermelo
“Wie wat beheert, heeft wat.” (citaat van
Quillaume le Non)

Relatiedag Stst-cie en B-cie, groot succes!
Op 21 juni hebben de Stst-cie en de B-cie
gezamenlijk een relatiedag georganiseerd.
De dag werd geopend door een combi-speech
van beide CC'n met daarna een uitleg over het
dagprogramma
en
de
huishoudelijke
mededelingen, van de "moeders" van de twee
compagnieën.
Het
programma
bestond o.a. uit
demonstraties van
diverse
militaire
uitrustingsstukken
en voertuigen, ook
kon er in de

Gezien de reacties van zowel de relaties als de
militairen zelf kan er terug gekeken worden op
een zeer geslaagde relatiedag.
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Alleszeggende
door StstCie:

Hierbij speciaal dank aan de collega's die de
activiteiten hebben opgezet en uitgevoerd en
natuurlijk aan beide CSM's.

“Daar waar Noord Korea faalt slaagt de
C-cie”,
“Gaan waar geen kip ooit is geweest”
Is zomaar een greep uit de krantenkoppen van
afgelopen week. Superlatieven schieten te kort
over de prestatie van formaat van de C-cie.
De afgelopen maanden bleek dat het bij de Ccie ontbrak aan helikopter view. Daar moest
wat aan gedaan worden wilde men de gewenst
OG status halen. Door goed team work en
100% inzet zijn ze hierin meer dan geslaagd.
De kip, die een hoogte bereikte van 36 km,
had een helikopter view van ongekende
omvang. “Ik kan eindelijk weer eens fatsoenlijk
vooruit plannen” aldus de CC.
Het kostenplaatje valt relatief gezien mee
gezien de voordelen, die deze test met zich
mee brengt. Het bataljon kijkt met spanning uit
naar de toekomst en is zeer benieuwd met
welke noviteiten de Ccie nog gaat komen.
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afbeeldingen

Ingezonden

Officieren Bcie tijdens Koninginnebal 2012 met gedachte ergens anders:

Bijzonderheden Personeel:
Geboortes:
Kpl1 Tierie, 5 juni 2012, Maurice Mathieu
Elnt Messelink, 9 mei 2012, Tygo
Sld1 Prijs, 17 april 2012, Jayden
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