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In dit nummer oa:
oa:

Dcie bij onthulling
onthulling
monument Papoeastrijders

Bcie in Peregrine
Peregrine Sword

OVGOVG-3 voor AA- en Ccie

Colofon

Tegelijkertijd met de OVG cyclus heeft de BCie onze eer hoog gehouden bij de grote
oefening Perigrine Sword van de luchtmobiele
brigade. Zij hebben laten zien wat de
meerwaarde van een CV90 compagnie, met
het BMS en mortieren, haar genetwerkte
commando elementen, maar zeker ook onze
uitgestegen
groepen
kan
zijn.
Onze
luchtmobiele collega’s spraken na de oefening
met groot respect over de snelheid, de
discipline en de “fighting spirit”van onze B-Cie.
Waar ik verder met trots op terugkijk zijn een
groot aantal mooie ceremonies waar ons
bataljon zich op een uitstekende wijze heeft
gepresenteerd. Zo was daar de beëdiging op
het stadhuisplein in Ermelo, de stokoverdracht
van de BA, de onthulling van het Papoeamonument op Landgoed Bronbeek, het bezoek
van de plaatsvervangend Chef Defensie Staf
met C-LAS en onze bijdrage aan Prinsjesdag.
Later dit jaar zal C-LAS in aanwezigheid van
de Minister van Defensie het Bronzen schild,
precies 60 jaar na het einde van hun inzet,
aanbieden aan het 6e Infanteriebataljon RIOG
Nieuw Guinea. Het is wederom fijn om te zien
uit welk eervol “nest” ons bataljon voortkomt !
Daarnaast is ook TRIS bezig met een
monument in Suriname. De voortgang van dit
project staat beschreven in het TRIS Blad, het
begint nu echt vorm te krijgen.
Als we dan vooruitkijken naar de rest van het
jaar zijn onze verkenners nu in Wales met hun
laatste voorbereidingen bezig voor de
“Cambrian Patrol” wedstrijden. Later deze
maand zal het gehele bataljon de drieweekse
oefening “Stable Peacock”uivoeren waarin we
ons gereed stellen voor de inzet bij
stabiliserende operaties en de compagnieën
trainen op niveau IV. Daarenboven zal het
bataljon tijdens de schietserie in december als
eerste
de
Teamgevecht
schietoefening
Peacock Strike uitvoeren. In deze LFX zullen
drie CV90 pelotons, hun uitgestegen delen,
een anti-tank peloton, een mortiergroep 81mm
en een peloton 120mm in een tactisch
scenario gezamenlijk een schietoefening
uitvoeren. Aan het uitdagende programma
voor 2013 wordt op dit moment door de
bataljonsstaf samen met de compagnieën de
laatste hand gelegd. Hierover zal ik u later dit
jaar informeren.
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Van de Regimentscommandant,
Mannen & Vrouwen van het Regiment,
Na
een
welverdiend
zomerverlof is het bataljon
alweer
rap
op
snelheid
gekomen. We zijn de tweede
helft van het jaar begonnen
met
een
geslaagde
regimentsweek,
waar
traditiebeleving, sportiviteit en
saamhorigheid
op
een
uitstekende wijze zijn beleefd.
Aansluitend is op 27 Augustus de Staf Staf
Compagnie omgevormd tot de Delta “Rubah
Gurun” Manoeuvre Ondersteuningscompagnie.
Onze
D-Cie
bestaat
nu
uit
het
verkenningspeloton, de twee resterende antitank pelotons en de drie mortiergroepen van
het bataljon. Dit alles onder leiding van een
gepantserde teamstaf op Fennek en gesteund
door haar gevechtstrein. De D-Cie zet
e
specifiek de tradities voort van ons 6
Infanteriebataljon RIOG Nieuw Guinea (zie ook
de vorige OG). Ik wens de mannen en
vrouwen van onze “verse” D-Cie veel succes
en plezier in het verder ontwikkelen en
beoefenen van het optreden als snelle FennekCompagnie.
Kijken we naar de A- en C-Cie dan hebben
deze na de regimentsweek een complete
cyclus Optreden in Verstedelijkt Gebied (OVG)
doorlopen zowel in Oostdorp als in
Marnehuizen. Hierdoor is het nuttige herstel
van het verval in kennis en vaardigheid OVG,
met het aangename van het mogen oefenen in
oorden, met elkaar verenigd.

Ik wens eenieder veel leesplezier met onze
“Oranje Gelderlander”.
Uw

Regiments-

M.L.E. Schmidt
Luitenant-kolonel
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en

Bataljonscommandant,

Alle stations, hier E!

Van de Regimentsadjudant,
ste

Mannen en vrouwen van het 45

bataljon,

Ondertussen al ruim een
half jaar op de sneltrein en
er is veel gebeurd. Viel met
mijn neus in de boter, 2
grote oefeningen waarbij de
bataljonsstaf volop aan de
bak moest. Dat terwijl er
veel nieuwe mensen binnen
kwamen, ervaren mensen
vertrokken, mensen om
verschillende
redenen
afwezig waren en we gaten
gevuld
hebben
met
externen. Oftewel, een grote
uitdaging, zeker als je op
dat moment als staf wordt getest. We hebben
tijdens de oefeningen als staf veel geleerd en
we hebben gezien dat er nog wat
verbeterpunten zijn. Voor de staf is 1 element
echter essentieel: vulling; met veel vacatures
kun je nu eenmaal niet al het werk aan.
Daarnaast hebben we als staf veel hulp vanuit
de cien ontvangen en daarmee werd er wat
druk weggenomen, dank daarvoor. Langzaam
werken we aan de vulling en zie ik de staf
verder vooruitgaan. Daar wordt hard voor
gewerkt en dat is niet altijd even dankbaar
werk, maar als ik de staf bezig zie doet me dat
goed!

Op 28 augustus jl heb ik de functie van
Bataljonsen
Regimentsadjudant
overgenomen van de Aooi Rouw. In deze
uitgave van ons blad wil ik me dan ook graag
even voorstellen.
Mijn naam is Paul Kerkhofs. Ik ben 52 jaar oud
en woonachtig in Maastricht. Sinds 27 jaar
getrouwd met Marleen en in het bezit van 2
zonen waarvan er nog 1 thuis woont. Hobby’s
zijn voetballen, badminton en sport in het
algemeen. Alhoewel de eerlijkheid dient te
zeggen dat met het verstrijken van de jaren de
meeste bewegingen nog snel in mijn hoofd
zitten maar de vertaalslag naar de ledematen
beduidend langer duurt.

Is dan alles zo geweldig, nee natuurlijk niet.
Met 500 man in het bataljon is er altijd iemand
die het anders ziet. Het kan ook altijd beter of
anders. Maar, bij andere eenheden is het niet
altijd beter, het is er anders. Daarom is het
goed om af en toe, zoals de Bcie in een
andere keuken te kijken. Dat voorkomt dat we
binnen het bataljon een Calimero gevoel
krijgen (voor de jongeren: zij zijn groot, en ik is
klein). We moeten niet denken, of het onszelf
aanpraten, dat andere eenheden beter zijn dan
wij of de zaken beter voor elkaar hebben. Nee,
we moeten juist trots zijn op ons zelf en op
onze prestaties!

Als beroeps onderofficier had ik een aantal
wensen en een van deze wensen was het
worden van BA. Dat ik uiteindelijk het geluk
ste
heb om BA te mogen worden van het 45
bataljon is voor mij een lot uit de loterij. Na de
heroprichting in 2006 werd ik CA van de C-cie
en ben ook samen met deze cie op uitzending
geweest (BG-7). BA worden bij de eenheid
waar je CA/CSM geweest bent is iets waar de
meeste adjudanten van dromen maar dat mij
dus gegeven is.

Nu even wat anders; van de ruimte die ik krijg
in de Oranje Gelderlander wil ik ook gebruik
maken om iets over steunverleningen te
schrijven (Dit is zeker geen reclame!!). Op dit
moment gaat iedereen bij de eenheden in
dekking als de PBC binnen komt. 9 van de 10
keer houdt het inderdaad in dat er weer werk
aan de winkel is. Weer een steunverlening,
weer een weekend, waarom zo laat de
informatie en zo zijn er veel meer vragen.
Steunverleningen zijn er in verschillende
soorten
en
maten.
De
meeste
steunverleningen worden opgedragen door
CLAS en komen via 43 Mechbrig bij de

Hoe nu verder? De komende tijd zal ik mijn
best doen om het bataljon te leren kennen.
Open en eerlijke communicatie staat voorop en
natuurlijk zijn er taken die bij de BA horen en
mag men dingen verwachten van een BA. Ik
heb geen lijst met speerpunten of andere
zaken, maar ben wie ik ben. Ik ben geen BA
van een specifieke categorie, maar de BA van
eenieder. Vanuit die positie ga ik aan het werk.
Jullie Bataljons- en Regimentsadjudant,
Aooi P.J.A.M Kerkhofs

2

Even voorstellen..

eenheden terecht. Daarnaast steunen we ook
vaak eenheden die aan het regiment zijn
gekoppeld. Die krijgen we niet opgedragen,
maar pakken we zelf. Zo gaan we op
Koninginnedag voor TRIS naar Zwijndrecht of
e
staan we op 2 Pinksterdag op de Grebbeberg
om de gevallenen van 8 RI te herdenken.
Steunverleningen horen er tegenwoordig bij,
C-LAS noemt dit Operationele Inzet, 1 van
onze taken. Wat niet zou moeten kunnen
(maar gebeurt vaak wel), is dat informatie zo
laat bij de eenheden komt. Dat is het gevolg
van slechte communicatie, fouten van mensen
(vergeten!) en zo zijn er nog wel wat redenen.
Als Chef steunverleningen doe ik er alles aan
om er onderuit te komen, en als we wel
moeten uitvoeren, de belasting zo goed
mogelijk te verdelen onder de Cien. We
ontkomen niet aan steunverleningen, we
pakken ons deel, sommige zijn zelfs (achteraf)
leuk om te doen, maar liever doen we gewoon
ons werk! Wat hierbij wel belangrijk is om te
beseffen: je bent tijdens de steunverlening,
leuk of niet leuk, het visitekaartje van je
compagnie, je bataljon en zelfs van de
Koninklijke Landmacht. Als je ook deze taak
serieus oppakt straal je uit wat jullie elke
oefening weer laten zien: professionaliteit!

Commandant
B.Klaas

A

“BOEAJA”Cie.

Kapitein

34 jaar, samenwonend met Chantal in Sittard
dus anders dan mijn kamergenoot is op de
fiets naar het werk niet bepaald een reële
optie.

Augustus ’98 opgekomen bij C-instructie cie
School luchtmobiel en na het behalen van mijn
rode baret geplaatst als pionier / verkenner bij
e
het 12 INFBAT RvH B-Cie. Als Mag schutter
met SFOR -6 meegegaan naar Bosnië en
vanaf 2000 heb ik 4 fijne jaren op de KMA
beleeft.
Mijn startfunctie als PC heb ik
grotendeels in Seedorf, Ehd 4 C-cie 42 BLJ,
gedaan met als afsluiter de missie TFE-3.
Tijdens mijn volgende functie als PC bij school
luchtmobiel ben ik een jaar Ge TTW’d bij 11 C
“TIJGER”Cie om als PC van het eerste peloton
weer een missie in Afghanistan te draaien.
Ditmaal TFE-7. Na mezelf geschoold te
hebben
in
de
uitgebreide
personeelsregelgeving als Hfd Sectie 1 van
e
wederom het 42 bataljon ben ik sinds mei dit
jaar de trotse commandant van de A-cie 45
PAINFBAT RIOG. BOEAJA!

Als laatste wil ik nog even terugkijken naar de
regimentsweek en vooral naar de sportdag en
het feest. Samen met de sport en de CSM’s
hebben
we
de
week
geëvalueerd.
Belangrijkste constatering voor ons (ook zelf
ervaren) is dat de opkomst bij de feestavond
beter kan. Voor volgend jaar is in ieder geval
het streven om de opkomst te verhogen,
zonder dat er sprake is van dwang!!! Dat houdt
in dat we de opzet van het feest misschien
moeten aanpassen. Ook zullen we goed kijken
naar de locatie van het feest. Het zal wel niet
de Heineken Music Hall of Ahoy worden, maar
er zijn voldoende mooie locaties. Daarnaast wil
ik de A, B en Ccie uitdagen om volgend jaar de
Dcie (inclusief een team van de batstaf) meer
tegenstand te bieden…………………

Trots omdat ik de afgelopen maanden tijdens
oefeningen en de verassing die we voor de cie
gepland hadden in Veenhuizen heb gezien dat

E uit!
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Dat is achterafgepraat… maar wat je achteraf
had moeten doen, kun je ook nu nog
oppakken. En dus heb ik recentelijk besloten
me aan te melden bij een Pipeband, om
doedelzakband te leren spelen. Het lijkt me
geweldig om dat te kunnen.
Een Pipeband is militair georganiseerd. De
leiding ligt in handen van de Pipe Major,
bijgestaan door de Pipe Sergeant, die als een
echte drill-intructor zijn leerlingen naar rechts
richt.
Dat is zo ontstaan doordat de doedelzakspeler
van
oudsher
verbonden
was
aan
legerregimenten. Bij de verplaatsingen liepen
de Pipers voorop om de maat aan te geven en
het moreel op niveau te houden. Zelfs in de
oorlog trokken de doedelzakspelers mee met
de aanvallen op vijandelijke stellingen.
Sommigen van hen hebben daarmee de
hoogste
Britse
militaire
onderscheiding
verdiend.

de
cie
niet
alleen
beschikt
over
vechtersmentaliteit wanneer dit gevraagd word
maar ook gezelligheid hoog in het vaandel
heeft staan. En wat is er nu mooier dan het
bevel voeren over (helaas wel te weinig)
krijgers en struikrovers?
Nu is het me de vorige Oranje Gelderlander
opgevallen dat het voor officieren gebruikelijk
is om met Latijnse spreuken te gooien. Nu is
“NULLI CEDO”de enige spreuk die ik dicht bij
mijn hart draag maar laat ik mijn aanstelling als
commandant van de A-cie beschrijven met de
woorden:
“Testiculos habet et bene pendentes”
Met infanterie groet,
Kap B.Klaas

Willen zijn wie je bent.
door Ko Sent.
Toen ik begon als Geestelijk Verzorger bij de
Landmacht, werd ik geplaatst in Oirschot. Dat
was even schrikken, want ik woonde in het
noorden van het land. We hebben een tijdje
met het idee gespeeld om te gaan verhuizen,
maar mijn vrouw is een echte Friezin, dus dat
bleek al snel geen optie te zijn.
Ik werd binnenslaper. Dat heeft zo zijn
voordelen voor een Geestelijk Verzorger; maar
na ruim drie jaar was ik dat toch behoorlijk beu
en was ik blij dat ik dichter bij huis kon gaan
werken. Als binnenslaper kom je niet los van je
werk; je blijft in dezelfde sfeer hangen.
Achteraf gezien had ik in de buurt een
muziekleraar moeten zoeken om één avond in
de week les te nemen. Dan ben je even van de
kazerne weg, in een andere omgeving en dan
had ik na drie jaar een aardig deuntje kunnen
spelen.

Daniel Laidlaw was doedelzakspeler bij de
King’s Own Scottish Borderers tijdens de
Eerste Wereldoorlog. In september 1915 vond
een groot Brits offensief plaats bij het Franse
stadje Loos. Toen het Regiment van Laidlaw
de opdracht kreeg om ‘over the top’ te gaan
(uit de loopgraaf, richting de vijand), was hij als
een van de eersten in niemandsland met zijn
doedelzak. Terwijl de granaten om hem heen
ontploften, bleef hij spelen, zelfs nadat hij
gewond was geraakt. Hij moedigde zo zijn
collega’s aan de aanval door te zetten, die
uiteindelijk ook succesvol bleek. De Duitse
stellingen werden veroverd en Daniel Laidlaw
hinkte terug naar zijn loopgraaf. En daarvoor
ontving hij het Victoria Cross.
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korporaals die ambitie hebben om onderofficier
te worden.

Laat ik iedereen die dit leest gelijk
geruststellen. Ik ga jullie niet lastig vallen met
mijn armzalige pogingen om muziek uit dat
apparaat te krijgen. Het duurt minstens zeven
jaar voor je een beetje redelijk doedelzak kunt
spelen, in ieder geval zodanig dat je het ook
aan anderen wilt laten horen. “Bovendien”, zo
verzekerde de Pipe Sergeant mij met
doordringende blik en trillende Schotse snor,
“sommige mensen zullen het nooit leren”.

Ook maakt hij deel uit van de commandogroep
van het bataljon en bemoeit zich op alle
fronten met het wel en wee van het bataljon.
De bataljonsadjudant is een militair die overal
aanwezig is en invloed heeft; van soldaat tot
en met de bataljonscommandant. Niet in de
laatste plaats is hij, samen met de PBC, mijn
geweten en spiegel. Daarenboven is hij de
Regimentsadjudant, vaandeldrager van het
regiment en nauw betrokken bij de
traditiehandhaving en geschiedenis van ons
eervolle
Regiment
Infanterie
Oranje
Gelderland.

Ach ja, als je – zoals ik – een bepaalde leeftijd
hebt bereikt, dan hoeft het ook niet meer zo
nodig. Je bent je leven lang bezig met iets te
willen worden. Zo op je veertigste ontdek je dat
niet alles meer mogelijk is en raak je in een dip
(een simpele remedie is dan: je motorrijbewijs
halen). Als je dan nog ouder wordt, besef je
eindelijk dat het niet gaat om wie je wilt
worden, maar om wie je bent.
Mensen zijn zo vaak bezig met het streven
naar…, dat we de neiging hebben om voorbij
te zien aan wat het leven nu al voor je in petto
heeft. Wees je bewust van wat er nu is, wat je
nu hebt, wat je nu doet; en het leven zal je een
rijkere ervaring bieden.
Het gaat niet om wie je wilt worden, maar om
wie je bent… en om wat je bent. En dan is
Geestelijk Verzorger ook niet zo verkeerd. Er
zijn meer Chaplains (Geestelijk Verzorgers)
drager van het Victoria Cross, dan
doedelzakspelers.
Maar dat neemt niet weg dat deze Geestelijk
Verzorger het wel geweldig zou vinden om dat
instrument onder de knie te krijgen.

Als
eerste
wil
ik
nu
de
nieuwe
bataljonsadjudant, de adjudant Kerkhofs, van
e
harte
welkom
heten
bij
het
45
Pantserinfanteriebataljon en het Regiment
Infanterie Oranje Gelderland. Ik verwacht dat u
hier bij ons een goede tijd zult hebben. Ik wens
u veel succes, plezier en krijgsmansgeluk in de
functie van bataljons- en regimentsadjudant. U
komt natuurlijk nooit in een volledig gespreid
bedje terecht, maar ik ben ervan overtuigd dat
uw voorganger, adjudant Rouw, zijn zaken op
orde heeft en u een goed functionerend
onderofficierskorps nalaat.
Ik wil me nu graag richten tot de Adjudant
Rouw.

Geestelijk verzorgen 45 Painfbat,
Ko Sent

Functie overdracht Bataljonsadjudant
Op 28 augustus heeft Adjudant Rouw zijn
functie als bataljons- en regimentsadjudant
overgedragen
aan
Adjudant
Kerkhofs.
Hieronder de toespraak van de Bataljons- en
Regimentscommandant;
In de afgelopen jaren heeft het bataljon het erg
druk gehad. Zeker het laatste jaar was op zijn
zachts gezegd erg enerverend: met de CV90,
de invoering van het BMS, reorganisatie van
ons bataljon, de tekorten aan personeel en de
beperkte beschikbaarheid van CV90 en
fennek. In de kortst mogelijke tijd heeft het
bataljon zich opgewerkt naar de OG status met
alle groeipijnen die daarbij horen. Een periode
waarin het bataljon haar “Can Do” mentaliteit,
incasseringsvermogen en loyaliteit werden
getest. Het ging zeker niet altijd zonder slag of
stoot.
Dit was dan ook geen gemakkelijke periode

Familie Rouw, Familie Bothof, Geachte
genodigden,
Officieren,
Onderofficieren,
e
korporaals en soldaten, van het 45 Bataljon
Regiment Infanterie Oranje Gelderland.
Vandaag staan we aangetreden voor de
overdracht van de functie van bataljons- en
regimentsadjudant van de adjudant Rouw aan
de adjudant Kerkhofs. Dit is een belangrijke
gebeurtenis, onze bataljonsadjudant is de
hoogste onderofficier van het bataljon, het
voorbeeld voor de onderofficieren; en de

5

alles wat er gebeurde. Ik wist mij gesteund
door een bataljonsadjudant die op loyale wijze
zijn vakkennis en ervaring inbracht. Niet altijd
zichtbaar, maar onderwater telkens weer
gedreven om het beste voor het bataljon voor
elkaar te krijgen.

om de hoogste onderofficier van ons bataljon
te zijn.
Voor al dat harde werk, de grote hoeveelheid
tijd en energie die je in ons bataljon hebt
gestoken, wil ik je in front van ons bataljon
hartelijk danken.
Je was in je tijd bij het bataljon, zoals dat hoort,
erg nauw betrokken bij onze, jouw
onderofficieren.
Geïnteresseerd
in
hun
achtergronden en goed geïnformeerd over de
bijzonderheden, je hoeveelheid introductiegesprekken was enorm. Ook was je
betrokkenheid bij onze sergeanten1 erg groot.
Daarnaast was je inzet om onze Korporaals en
Soldaten naar de KMS te krijgen voorbeeldig
Dank hiervoor.

Rest mij nog voorruit te kijken. Jaap, je wordt
nu de Adjudant Ceremonieel & Protocol bij Staf
CLAS. Wederom een drukke baan waar je
verder aan het historisch besef maar zeker ook
de traditiehandhaving in onze KL gaat werken.
Met als eerste klus de uitreiking van de
e
Bronzen Plaat aan het 6 Infanteriebataljon
Nieuw Guinea van ons Regiment Infanterie
Oranje Gelderland. Vanaf deze plaats wens ik
je namens de militairen van het bataljon veel
succes, plezier en krijgsmansgeluk.

Ook was je onze vaandeldrager met erg hoge
eisen aan protocol en uitvoering. Dat hebben
de diverse Vaandelwachten aan den lijve
ervaren, het betekende namelijk trainen,
trainen en nog eens trainen. Totdat er een
Vaandelwacht stond die tot in de perfectie zijn
“drills” beheerste. Je hebt daarmee het
bataljon een grote dienst bewezen, niet alleen
waren de zaken grondig voorbereid en goed
geregeld, maar ook was het een goed
voorbeeld voor onze jonge militairen.

Als teken van onze Dank een cadeau om af en
toe bij weg te dromen op je nieuwe bureau, als
je dat al hebt in Utrecht ?
Ik ben nog niet helemaal klaar. Zoals ik
afgelopen vrijdag ook al tijdens de beëdiging
hebt gezegd kunnen wij militairen niet goed
functioneren zonder de steun van ons
thuisfront. Dat geld zeker voor een BA en
regimentsadjudant in deze drukke tijden. Jouw
thuisfront stond altijd als een huis achter je.
Jouw Kitty en je vijf Dames. Graag wil ik onze
waardering voor het lenen van Jaap in de
afgelopen 3 jaren omzetten in een klein
presentje.
Kitty, dank voor je steun en je betrokkenheid
bij het Bataljon.
Ook voor je vijf meiden, een klein teken van
waardering dank jullie wel voor het lenen van
jullie vader.

Daarbovenop kwam het regiment. Een
regiment met een eervolle geschiedenis,
langer en korter geleden. Ook in de groei van
onze traditiebeleving heb je veel betekend. Je
was er bij elke reünie en dodenherdenking.
Hier in Ermelo, op de Harskamp of op de
Grebbeberg. En je speelde een grote rol bij de
bijzondere ceremonieën van het bataljon zoals
beëdigingen maar ook zeker bij de onthulling
van ons monument voor de gevallenen. Ook
daarvoor wil ik je hartelijk danken, het verder
groeien van ons historisch besef, onze tradities
maar zeker ook het herdenken van onze
kameraden is voor ons allen van erg groot
belang.

Papoeastrijders krijgen erkenning
Op 01 oktober hebben wij van de Delta
Compagnie een erewacht geleverd en militaire
ondersteuning op het landgoed Bronbeek in
Arnhem waar een monument onthuld werd ter
ere van de Papoeastrijders die in de jaren
1942 - 1962 de Nederlandse militairen in
voormalig
Nederlands
Nieuw-Guinea
ondersteunden. Het is dit jaar vijftig jaar
geleden dat Nederlands Nieuw-Guinea werd
overgedragen aan UNTEA (United Nations
Temporary Executive Authority), het tijdelijk
bestuur van de Verenigde Naties over
Westelijk Nieuw-Guinea. Enkele maanden na
de overdracht kwam het gebiedsdeel onder
overheidsgezag van Indonesië.

Tot slot was je voor mij een erg loyale adjudant
waar ik in het afgelopen jaar de benodigde
steun van heb gekregen. Ik dank je voor je
openhartige en welgemeende adviezen over
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Voor de naar Nederlands Nieuw-Guinea
uitgezonden militairen was dat het einde van
een lange periode van gevaarlijke acties.
Vanaf de onafhankelijkheid van Indonesië in
1949 probeerde de Indonesische leider
Soekarno om Nederlands Nieuw-Guinea, het
enige niet overgedragen deel van de
voormalige kolonie, ook in bezit te krijgen.
Indonesië infiltreerde met (semi-)militaire
eenheden. Vanaf 1959 gebeurde dit steeds
vaker en werd de druk op Nederland
opgevoerd.

Rozeboom, deze staan op de N-schijf van het
bataljon.

Om
de
Indonesische
infiltranten
te
onderscheppen zond Nederland patrouilles uit,
die
veelal
werden
begeleid
door
Papoeadragers
en
-verkenners.
De
Nederlandse militairen werden, onder meer
tijdens hun werk in het oerwoud, erg geholpen
door deze Papoea's. Zij kenden de jungle
immers door en door.

Heden & verleden op het landgoed
Bronbeek…
CSM “Mother Fox” Delta Compagnie.

Peregrine Sword
De B “LEEUWEN” Compagnie van 45
Pantserinfanteriebataljon RIOG nam van 14
t/m 28 september deel aan de FTX
Peregrine Sword in het Duitse Wildflecken.
e

Een gedeelte (1 peloton) van de B
“LEEUWEN” Compagnie werd onder bevel
gesteld bij 13 Infanteriebataljon RSPB en
e
het andere gedeelte (2 peloton) van deze
compagnie was brigadereserve van 11
Luchtmobiele brigade.

Kranslegging bij het monument door vele
comités…

Voordat wij ingaan op de werkzaamheden
en acties die wij als 2.5 pel uitgevoerd
hebben, eerst een klein beetje informatie
over het einddoel van deze grootschalige
oefening.

e

Het 6 Infanterie Bataljon wat onder het
Regiment Infanterie Oranje Gelderland viel
heeft van 1960 tot 1962 gediend op Nieuw
Guinea, heden ten dage heeft de Delta
Compagnie weer nauwe banden met deze oud
strijders van dit bataljon. De erewacht die we
leverden bestonden uit de Kpl1 Dijkstra en
Kpl1 Liebeek, die waren gekleed in
authentieke militaire kledij en wapens van
toen. De Kpl1 van Eijk was gekleed in het
huidige gevechtstenue. Ook het aanleveren
van de meer dan 12 kransen die werden
gelegd, werd met strak militair vertoon geleid
door de Kpl1 Beumer samen met de Sld1
Bisschop. Tevens stond één van onze vele
Fenneks die we in de compagnie hebben als
achtergrond decor bij de onthulling van het
monument. Deze Fennek werd gereden door
een kersverse Fennek bestuurder in de
compagnie, de Kpl1 Noordegraaf. Vele oud
Nieuw Guinea strijders lieten zich maar al te
graag fotograferen in front van onze Fennek na
afloop van de ceremonie.
Van de hele ceremonie zijn foto’s gemaakt
door onze Fennek fotograaf de Kpl1

In de periode van 14-28sept is de oefening
Peregrine
Sword
gedraaid.
Belangrijk
onderdeel van deze multinationale oefening
was de certificering van 11 Air Manoeuvre
Brigade. Gedurende die ruime twee weken
toonden
landmachtmilitairen
van
11
Luchtmobiele Brigade (+ 45PIB B-cie) en
luchtmachtmilitairen
van
het
Defensie
Helikopter Commando dat zij gereed zijn voor
elk
type
militaire
operatie.
Indien
samengevoegd vormen deze eenheden de 11
Air Manoeuvre Brigade.
In totaal waren er zo’n 6500 militairen en
medewerkers van civiele organisaties tijdens
de multinationale oefening Peregrine Sword
actief. Naast Nederlandse eenheden nam de
staf van de Italiaanse para-brigade ‘Folgore’,
de staf van de Frans/Duitse brigade, special

7

forces, artillerie – en luchtmachteenheden uit
Duitsland deel aan de oefening in de omgeving
van het Zuid-Duitse Wildflecken. Het geheel
wordt geleid door het Duits-Nederlands
Legerkorps uit Münster

Op donderdag 27september stond voor de Bcie de terugreis op het programma,die ook
goed is verlopen. Op naar de volgende
oefening,waar we toch hopen op meer actie.
e

Geschreven door: Het potlood van het 2
peloton B-cie

De hoofdmacht van de B-cie vertrok op vrijdag
14 sept per touringcar richting Wildflecken. Na
een reis van ruim 600 kilometer werden we op
een locatie opgevangen door o.a. het vtg personeel van de compagnie die er al 3 dagen
zaten. De zaterdag en zondag stonden vooral
in het teken van voorbereiden en bevelvoering
voor de komende actie die maandag begon.
e

Maandag 17sept begon de 1 actie Wij als 2.5
waren de brigadereserve, dus was het de hele
tijd afwachten totdat we konden ondersteunen,
wat uiteindelijk niet gebeurde.
Op dinsdag verplaatsten wij met het peloton
naar een bivak locatie, waar de hele B-cie ,
inclusief de genisten, bij elkaar kwamen om
de vervolgopdracht in ontvangst te nemen. Dat
was een heel kamp uit de grond stampen om
de vijand op afstand te houden inclusief
ligsleuven en alarmposten, waarbij de genisten
vooral bij het bouwen van de wachtposten
lieten zien verdomd handig te zijn. Ook werd er
een heel tentenkamp opgebouwd wat een
heerlijke luxe was. Toen dat gereed was begon
er eigenlijk een afwisseling tussen de 2
pelotons, aangevuld met genisten plaats. Dat
e
hield in dat als het 2 peloton de base afging
met een opdracht (sociale patrouille en
beveiliging van genisten bij het bouwen van
een brug) het andere peloton 24uur base wacht had waarbij er onder andere
gevechtspatrouilles werden gelopen buiten het
kamp. Zo wisselden dat elkaar af. Dit was een
beetje de rest van de hele oefening het geval.

Rook staat, voorwaarts!
In week 39 is eenheid 1.4 van de Alfa
“BOEAJA” compagnie voorwaarts gegaan in
Marnehuizen. Aangevuld met een uitgestegen
groep van eenheid 1.6 en een geniegroep
konden we OVG niveau 3 trainen. Het was de
eerste keer dat we in de nieuwe samenstelling
pantserinfanterie voorwaarts gingen. De
compagnie had ons voorzien van voldoende
oefenvijand om eens lekker los te gaan in het
dorp.

Op dinsdag 25 sept werd de oefening
afgesloten met cie-bbq, Echter voor ons (2pel)
was er nog een toetje de volgende dag! Wij
kregen een extra opdracht, namelijk het
uitvoeren van een demo waarbij de CV90 +
ingestegen samen met de Panzerhouwitzers
voorwaarts gingen op de schietbaan. Hierbij
werd met de pzf en scherpe munitie te werk
gegaan met aansluitend een static-show, met
als toeschouwers de hogere legerleiding van
verschillende landen.
Uiteraard moest dus alles hiervoor kloppen en
daarvoor hebben we dan ook 2 dagen lang de
demo tot in de kleine puntjes voorgeoefend
zodat de actie op de dag zelf op rolletjes zou
verlopen. Deze demo vond uiteindelijk plaats
op woensdag 26 september, waarbij er ook
een cameraploeg aanwezig was die de gehele
actie heeft gefilmd.

Als peloton hebben we twee acties gedraaid,
te weten: ‘inbraak oordrand’ en ‘voortzetten
van de aanval’. De opdrachten werden
overdag uitgevoerd, waarbij de avond ervoor
gevuld was met commandovoering. Deze covo
hebben
we
voor
het
eerst
als
‘pelotonsvierhoek’ uitgevoerd, met name voor
de waarnemend PS was het soms frustrerend
om twee luitenants erbij te hebben die het altijd
beter dachten te weten!
De plannen die we op tafel hebben gelegd
kwamen in beginsel goed uit. De vijand werd
razendsnel gebonden, er was genoeg
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e

militair tintje te geven. Aangezien het 45
bataljon een redelijk druk programma had en
het BPV peloton in iets rustiger vaarwater
kwam is er voor gekozen om dit bij het BPV
peloton neer te leggen. Dit werd met groot
enthousiasme ontvangen door het personeel
van het BPV peloton. Uiteindelijk in overleg
met de stagiaire is besloten om op 19 juli 2012
een “legerdag” voor het Colombinehuis te
organiseren.

manoeuvreruimte en het tempo van de aanval
zat er lekker in. Leerwinst viel te behalen in het
continu behouden en delen van de Situational
Awareness (SA) tussen het uitgestegen en het
bereden gedeelte. Aan het einde van elke actie
was er genoeg tijd over om het nog een keer te
doen, zodat de geleerde punten direct in
praktijk konden worden gebracht.

Het Colombinehuis is een vakantieplek waar
ouders met kinderen die intensieve zorg nodig
hebben op vakantie kunnen gaan. Het gaat
hierbij dan om kinderen die langdurig ziek zijn,
zware medische behandelingen moeten
ondergaan en/of gehandicapt zijn. Ouders
kunnen hier een volledig verzorgde vakantie
boeken waarbij rust, ontspanning en 24 uur per
dag aandacht en verzorging gewaarborgd is.
Ook ouders hebben op deze manier ècht
vakantie om dat een deel van hun dagelijkse
verzorging uit handen wordt genomen door het
personeel van het Colombinehuis. Het
Colombinenhuis draait op giften, donaties en
sponsoring. Meer info www.colombinehuis.nl

Al met al kijken we terug op twee geslaagde
acties. De voertuigbemanning heeft goed laten
zien waar ze toe in staat zijn met de CV’s en
de uitgestegen infanteristen zijn als een
razende storm door de huizen gegaan. In week
44-46 zijn we weer van de partij in het
noorden. To be continued…

Na een uitnodiging van het Colombinehuis om
eens een dag te komen kijken en mee te
lunchen met de vakantiegangers kreeg het
personeel van het BPV peloton de kans om
een indruk te krijgen van het Colombinehuis en
zijn activiteiten en kon hierdoor tevens
kennismaken met de vakantiegangers die ook
op 19 juli ook aanwezig zouden zijn tijdens de
“legerdag” op de Jan van Schaffelearkazerne.

Tlnt W. (Wouter) Oord
Alfa “BOEAJA” compagnie,
eenheid 1.4

BPV actief met het Colombinehuis
Flevoland
In week 26 kreeg het BPV peloton van 45
painfbat RIOG een bijzondere steunverlening
toegewezen. De leerlingen die normaal
aanwezig waren op de kazerne voor hun
praktijkblok
gingen
met
vakantie.
Dit
betekende voor het BPV peloton dat er een
moment van relatieve rust zou komen, maar
niets was minder waar…

Bij het Colombinehuis werden wij heel gastvrij
ontvangen door het personeel en de
vakantiegangers van het Colombinehuis. Na
een korte kennismaking zijn twee militairen
uitgenodigd om mee te gaan om een boottocht
te maken over het Veluwemeer. De overige
militairen kregen een rondleiding door het
Colombinehuis en werden gevraagd om mee
te doen met de activiteiten die georganiseerd
waren. Hierbij werden de militairen zeker niet
gespaard en moesten sommigen zich toch nog

Een stagiaire (Femke)
van het Colombinehuis
had
een
verzoek
e
gedaan aan het 45 of
zij misschien gebruik
e
kon maken van de defensielocatie en het 45
om haar examenopdracht een “spannend”
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hevig inzetten. Sgt1 van Dalen werd door één
van de kinderen uitgenodigd om een spelletje
te schaken en hierbij werd het de sgt1 van
Dalen zeker niet makkelijk gemaakt.
Na een gezellige en actieve middag werd er
(kort)
afscheid
genomen
van
de
vakantiegangers en werden ze uitgenodigd om
op 19 juli naar de Jan van Schaffelearkazerne
te komen voor hun “legerdag”.
Op 19 juli was het dan zover. De “legerdag”
van het Colombinehuis kon beginnen. Tegen
11.00 uur was eenieder binnen en konden we
gaan beginnen. Elke militair moet zich kunnen
camoufleren en dat was ook de eerste activiteit
die voor de deelnemers op het programma
stond. Gewapend met camouflagedoosjes en
sponsjes werd iedereen gecamoufleerd. Ook
de militairen ontsprongen de dans niet.
Natuurlijk werd er nog wel even gecontroleerd
door de militairen of eenieder wel goed genoeg
gecamoufleerd was en werd er nog even een
perfect schoolvoorbeeld gegeven, want een
goede camouflage was van belang voor het
vervolgprogramma. D.m.v. een roulatieschema
kon elke deelnemer mee doen aan de
activiteiten die voor die dag waren
georganiseerd:

gecamoufleerde gezichten natuurlijk goed van
pas. Men kreeg een helm uitgereikt die ze
moesten camoufleren met natuurlijk materiaal.
Vervolgens kregen ze even tijd om zich te
verstoppen waarna de militaire begeleiders de
taak hadden om iedereen terug te vinden. Het
werd de militaire begeleiders niet makkelijk
gemaakt, want creatieve geesten waren aan
het werk geweest. Sommige deelnemers
hadden goed gebruik gemaakt van de natuur
en de camouflagemiddelen die ze verstrekt
hadden gekregen, waardoor ze bijna niet
opvielen.
Tenslotte was er nog de static show waar men
kon kennis maken met diverse wapens (MAG,
COLT C7, GLOCK) en voertuigen (PRGWT,
FENNEK, MB). De interesse bij zowel de
wapens en de voertuigen loog er niet om en de
militaire begeleiders hadden het druk met het
beantwoorden van alle vragen. Uiteindelijk
door kleine rondjes met de FENNEK en de
PRGWT over de parkeerplaats te rijden ging
menig hart even sneller kloppen.

hindernisbaan/camouflagespel/static show.
Nadat de groep in drieën verdeeld was ging
elke groep onder begeleiding van een militair
richting een activiteit.
Men kon kennismaken met de hindernisbaan
door zich uit te leven op de diverse
hindernissen. Onder de deskundige leiding van
de sgt Stolle werd hier actief aan deelgenomen
door zowel de kinderen als de volwassenen.
Het resultaat was vermoeide en zwetende
gezichten aan het einde van de hindernisbaan,
waarbij sommigen toch nog de kracht hadden
om nog een keer de hindernisbaan over te
gaan.
Verder kon men laten zien of ze zich
daadwerkelijk goed gecamoufleerd hadden bij
het camouflagespel. Hierbij kwamen de
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We begonnen op de Ermelose heide met de
eerste actie.
Na wat instructies van de regisseur moesten
we een aantal uitstijg drills doen vanuit de
CV90. Met hier en daar een aanpassing
konden we een perfect shot maken voor de
camera. Wel was het af en toe wachten tot de
zon weer door de wolken kwam voor de
perfecte pose.
Van onze soldaten vergen we het uiterste van
hun acteer talent, want pas na veel take's
begon het er steeds meer op te lijken. Met wat
extra lampen en doeken werd het helemaal
perfect.

Aan alle leuke dingen komt een eind en dus
ook aan deze dag, maar aan de reacties van
de kinderen konden we concluderen dat het
een geslaagde was geweest voor beide
partijen. Menigeen was ook van mening dat er
vaker zulk soort activiteiten ontplooid moesten
worden. Voor iedereen weer vertrok werd er
wederzijds nog even een dankwoord
uitgesproken en kregen de bezoekers een
kleinigheidje mee naar huis. (met dank aan de
BA en de D van de STST-cie, sgt Reitema)
Verder werden alle militairen die meegeholpen
hadden aan deze dag gedecoreerd met het
Colombinehuisspeldje en waren we op dat
moment “Vrienden van het Colombinehuis”.

in de middags gingen we naar het ovg huis om
daar nog een shot te maken van de inbraak
door de voordeur. Alleen hier wachten we niet
op zon maar op het echte infanteristen weer:
regen!!. Ook hier gaf de regisseur veel
instructies om het er perfect uit te laten zien
voor de camera. Met het gebruiken van een
flashbang werd de actie nog spectaculairder.
Ook hier moesten we vaak opnieuw om het er
beter uit te laten zien voor de camera. Dit ging
natuurlijk door tot de regisseur tevreden was.

Met uitzondering van het praktijkgedeelte op
de kazerne was (organisatorisch) alles in
handen van de stagiaire (Femke), die ons een
paar dagen later wist te vertellen dat ze een
TOP beoordeling vanuit haar stage had
gekregen.
Deze dag is naast het succes van de stagiaire
en het BPV peloton ook voor 45 painfbat RIOG
een goede dag geweest. Op deze manier is
het bataljon op een positieve manier naar
buiten getreden en heeft het voor zichzelf een
stukje PR naar buiten gebracht.

Sgt1 Hut
BPV peloton 45 Painfbat

Filmopnames voor wervingscampagne
personeel pantserinfanterie
e

Het 2 pel van de C “HANEN” compagnie van
45 painfbat RIOG kreeg de opdracht om drills
te laten zien voor een wervingsfilmpje van de
pantserinfanterie. Dit om meer mensen te
werven voor de panserinfanterie. Het motto
voor deze korte film was: “soms ben je liever
alleen, en soms liever samen”.

Half oktober zal deze banner te zien zijn op
allerlei verschillende internet websites.
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Bezoek PCDS aan 45 Painfbat

Tevens deed er zich tijdens de dag een unieke
gelegenheid voor. De Charlie ‘HANEN’
Compagnie organiseerde namelijk in de
middag van het bezoek een ceremonie ter
gelegenheid van de uitreiking van de bronzen
medaille voor 12 jaar eerlijke en trouwe dienst
aan twee van haar onderofficieren, en vonden
de PCDS bereidt om de decoratie uit te reiken.
Mede door de aanwezigheid van de PCDS
werd deze gelegenheid een onvergetelijke
ervaring voor Sgt1 Erik Hoos en Sgt1 Erik
Thiele, de gedecoreerde militairen.’

Op vrijdag 21 september j.l. heeft de
Plaatsvervangend
Commandant
der
Strijdkrachten (PCDS), Lgen Wehren, een
bezoek
gebracht
aan
45
Pantserinfanteriebataljon R.I.O.G.. Tijdens dit
bezoek heeft de PCDS zich uitgebreid laten
voorlichten over de mogelijkheden van de
moderne Pantserinfanterie. Daarnaast heeft hij
tijdens een Static Show en bij een Demo met
eigen ogen kunnen zien dat de moderne
Pantserinfanterie uitgerust met de CV9035NL,
de FENNEK en het Battlefield Management
System (BMS) en bestaande uit goed
opgeleide Infanteristen, toegerust is voor
praktisch alle taken op verschillende niveaus
van het geweldspectrum.
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Een gemiddelde week bij de A `BOEAJA`
cie……

Het Paard liet nog een cadeautje achter op de
appelplaats van de Ccie….

Soms heb je zo´n week. Op één of andere
manier komt er van alles samen, soms
opgelegd, soms door eigen toedoen. En dan
vaak ook nog ten koste van belangrijke(re)
zaken.
Week 38 was zo’n week.
De maandag werd gevuld met een `generale
repetitie` voor Prinsjesdag. De week ervoor
waren er al wat avond uurtjes geoefend op het
gebied van (wapen)exercitie, op de maandag
moest alles samenkomen. Na wat DT ruilen
met de Ccie werd het hele protocol
voorgeoefend.
Om
het
allemaal
wat
realistischer te maken had de SMO een MOP
(Mokkel Op Paard) geregeld. MOP kreeg de
opdracht om na een aantal ‘ serieuze’ runs ook
wat opwindende blikken en knipoogjes naar de
BOEAJA’S te werpen, om zo te testen of de
maten wel hun strakke blik konden behouden.
Dat kostte een enkeling toch wel wat moeite
☺.

Een ander deel van de cie, de ODBgp met hun
bergingstank en een CV90 toegevoegd, waren
op de maandag aanwezig op het strand van
Scheveningen, om daar de paarden van de
stoet een beetje op te jagen. Het bleek dat dit
eigenlijk gewoon een groot mediaspektakel
was…dus de cievlag werd snel tevoorschijn
gehaald en in de top van de kraan gehesen.

De dinsdag was het dan zover. De
daadwerkelijke uitvoering van Prinsjesdag.
Zeven uur vertrek richting het stadion van ADO
Den Haag. Na een klein uurtje wachten in het
stadion weer instijgen en in de richting.
Het stukje afmars naar onze locatie verliep
zonder bijzonderheden. Het zag er allemaal
strak uit!
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Echter…aangekomen bij de A28…ging de bus
niet links-, maar rechts af…HUH????
Vervolgens kreeg iedereen een route in zijn
handen
gedrukt…van…
SURVIVAL
VEENHUIZEN???
Yep…een mentexje was geboren.
Opdracht: Loop de survival van Veenhuizen in
buddyparen en neem iedere hindernis.
We hebben niet anders kunnen constateren
dan dat iedereen er vol voor ging. Een aantal
BOEAJA’S werden uit de wedstrijd gehaald
wegens onderkoeling, ondanks dat zij de
juryleden ervan probeerde te overtuigen dat
een krokodil een koudbloedig dier is. Een
lichaamstemperatuur van 32,7 is voor ons
geen echte reden de wedstrijd uit te gaan,
maar de arts was een andere mening
toegedaan. Enkelen hadden zich vooraf al
individueel ingeschreven. Ook een team van 4
deed mee. Dit viertal is uiteindelijk net niet op
het podium gekomen, en zijn heel
verdienstelijk geëindigd op de vierde plaats.
Hulde!
Na terugkomst in Ermelo is er nog geëvalueerd
met
als
gespreksonderwerpen;
doorzettingsvermogen, teamlid zijn, discipline
en trots. De dag is dus maximaal benut!

Aangekomen op onze locatie
bemoeide zich allerlei irritante
mensen met onze wijze van
opstellen, maar uiteindelijk
stond het er prima bij. Beetje
jammer van twee betrokkenen
die vonden dat ze bijna
moesten flauwvallen. Bij deze
twee nieuwe leden van de
KutKlussenCommissie
☺

En weer gereed voor afmars, na twee uur met
de poten in het beton…
De woensdag begon relaxed. De smo had een
sportdag georganiseerd op Amersfoort. De
volleyballen en frisbees lagen al klaar. De
warming up zou een body-pumples worden
met medewerking van een aantal lieftallige
dames.
We keken ernaar uit!!
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snel weinig mensen over tijdens de acties. De
Mike ondersteuningsgroep werd al snel de
Mike aanvalsgroep! Voor ons was dit een
leerzame week, want hoe vaak ga je als
mortiergroep als aanvalsgroep 1 tijdens o.v.g.
voorwaarts? Voor ons dus een leuke week met
een speciaal hoogtepunt aan het einde van de
week!
Onze groepscommandant kreeg de laatste dag
te horen dat de kapitein een speciale missie
voor ons had. Terwijl wij ons aan het
voorbereiden waren zagen we de complete
Charlie compagnie opstellen naast het gebied
waar wij onze actie moesten doen. Wij stonden
klaar
en
toen
pas
kwam
onze
groepscommandant het huis binnen waar wij
ons gereed hadden gemaakt met de volgende
opdracht: Wij gaan het huis hiernaast nemen.
Ergens in het huis bevind zich een kistje, dat
kistje is van groot belang voor de kapitein. Het
is erin en zodra we het kistje in handen
hebben, eruit! We moeten uitgaan van
minimaal 5 man vijand en we gaan het als
volgt doen: 2 man van aanvalsploeg 2 voeren
een schijnaanval uit op het raam bravo 2 lange
zijde, als de rook staat gaat aanvalsploeg 1
achter het huis langs en pleegt de
daadwerkelijke inbraak aan de andere zijde
van het huis. We nemen het huis, zoeken het
kistje en breken weer af! De schijnaanval werd
ingezet, aanvalsploeg 1 gaat achterlangs. Bij
het raam waar de daadwerkelijke inbraak werd
gepleegd troffen we de eerste vijand aan, met
zijn rug naar ons toe, gefocust op het raam van
de schijnaanval. Een aantal schoten klinken en
de eerste vijand is uitgeschakeld! We nemen
de onderste verdieping, stoten vervolgens door
naar boven, via het man gat de zolder op waar
het kistje zich bevond! We hebben het kistje!
Nu was het zo snel mogelijk afbreken. Terug in
het huis waar we gestart waren hadden we het
kistje, 2 man gewond eigen zijde en 5 man
vijand uitgeschakeld. De totale tijd van de
actie? 14 minuten!

De avond werd ingevuld met de BOEAJA-test,
deze duurde tot zes uur de volgende ochtend,
maar hier ga ik vanzelfsprekend niets over
vertellen!
De donderdag is er schoon schip gemaakt in
de legering…en op de bureaus.
De kmar kwam al weer verhaal halen waar die
berg
afval
vandaan
kwam
bij
de
containers…en dat is een goede zaak. En nu
nog schoon houden die zooi!
BOEAJA’S….ik ben trots op jullie. Een prima
week, van een prima compagnie!

Het kistje wordt ingeleverd bij de kapitein. We
moeten opstellen voor appèl. De kapitein opent
het kistje, in het kistje zaten de schildjes van
de Charlie compagnie voor de mortiergroep.
We worden een voor een naar voren gehaald
en er wordt officieel afscheid genomen. Al met
al : Een leerzame week met een geniaal
hoogtepunt als afsluiter!

CSM.

WEEK 39 O.V.G.3
Als oude mortiergroep van de Charlie
compagnie kregen wij te horen dat wij mee
zouden gaan met o.v.g. 3 in Marnewaard. De
groep
zou
in
eerste
instantie
als
ondersteuningsgroep functioneren. De praktijk
zou anders laten blijken. Met zo weinig
aantallen binnen de compagnie bleven er al

Sld 1 Vincenten
C-mrgp D-cie
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Relatiedag A BOEAJA compagnie
Op 20 augustus heeft de A BOEAJA
compagnie een relatiedag gehouden in de
BOEAJABEACHCLUB te Zandvoort. Hieronder
een foto-impressie van deze dag:
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De overgang van de Mortiergroepen naar
de Delta Compagnie.

Peregrine Sword door B Mrgp
De oefening Peregrine Sword begon voor de
B-cie met een aanval op een vijandelijk
trainingskamp die uiteraard ondersteund zou
worden met 81mm mortier vuur. Na een aantal
vuurtjes afgegeven te hebben vanuit een
stelling die vanwege oefenterreintechnische
beperkingen nogal dicht langs de opmars route
lag werden wij in onze stelling onderkend en
onder vuur genomen door een vijandelijk soft
skin vehicle. Terugvuren met de .50 en
afbreken dus! En z.s.m. verplaatsen naar de
reserve stelling om van daar de B-cie weer van
vuursteun te kunnen voorzien.

Maandag 27 Augustus was het dan eindelijk
zover. De overgang van alle mortiergroepen uit
het bataljon naar de Delta Compagnie. De
mortieren werden doormiddel van een kleine
ceremonie op bataljonsappel overgedragen
aan de Delta Compagnie. Hierdoor is de Delta
Compagnie nu volledig geformeerd.
Daarbij hoort ook een eigen plek op de
kazerne en uiteraard ook een eigen vlag. Deze
eigen plek kregen we in gebouw 48.
Inmiddels zitten we al een aantal weken op
ons nieuwe stekje en is er ook al een
bijbehorende housewarming geweest. We
voelen ons dan ook al redelijk thuis.
Het was even wennen om als mortierpeloton
op appel te staan maar hierdoor is de
samenwerking en communicatie wel verbetert
en vergemakkelijkt. Ook verliep de verhuizing
goed en is er meer dan voldoende ruimte
aanwezig om al het benodigd personeel en
materieel te huisvesten in het nieuwe gebouw.
We zijn nu als specialisten op onze plek bij een
compagnie die uit specialisten bestaat.

Na de snelle overrompeling van het vijandelijke
trainingskamp kreeg de cie de opdracht om
een base in te richten om van daar uit
stabiliserende operaties te gaan uitvoeren. De
mortiergroep heeft op de door de infanteristen
en genie opgebouwde COB Lion een
zogeheten 6400 mill stelling ingericht om zo in
alle richtingen de patrouillerende eenheden te
kunnen ondersteunen. Ook bij een aanval op
de base zou de groep vanwege de korte
minimale dracht van het mortier vuursteun
kunnen leveren.

Sld 1 Roy Mooijweer en de Sld1 James Cross
A-Mrgp

Omdat er op de base slechts één stuk bemand
diende te blijven creëerde dit ruimte voor de
twee overige voertuigen en één van de twee
kaderleden om andere opdrachten uit te
voeren. Zo is er een verkenning met de
whiskey groep en een beveiliging van een door
de genie te bouwen baileybrug uitgevoerd.

Terugblik op 6 maanden
Gelegenheidsinfanteristen (Natres)
Sinds januari 2012 is eenheid 2.6 opgevuld
met reservisten op aanwijzing van C-LAS. Het
doel hiervan is tweeledig: Enerzijds het
opvullen van de B-cie om zich te kunnen
certificeren tijdens Peacock Supremacy en
anderzijds bekijken of het mogelijk is om
reservisten in de toekomst op een andere
manier in te zetten binnen de KL , bv als
gelegenheidsinfanteristen.
In januari kreeg het natres personeel van
Kapitein Donker en Luitenant-kolonel Berding
een voorlichting over deze pilot en werden de
tandvoorwaarden
qua
tijdsindeling
en
oefenprogramma langzaam duidelijk. Van de
70 geïnteresseerden verschenen 30 personen
bij de FIT4 in Schaarsbergen. Hiervan hebben
24 man deze test gehaald. Uiteindelijk hebben
13 man van de natres het gehele project met
goed gevolg afgerond.

De oefening sloot af met de gebruikelijke
gezellige barbecue bij de B-cie waarbij er
vooraf nog officieel door de kapitein Donker
afscheid werd genomen van de mortier groep
door de uitreiking van het schildje.
De B mortier groep D-cie
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45 PAINFBAT op FACEBOOK!!

Wie zijn wij.
De Koninklijke Landmacht beschikt over
ongeveer
6000
reservisten
die
zoch
voornamelijk bezighouden met bewakings- en
beveiligingstaken, Host Nation Support en
ceremoniële taken. Deze taken worden op een
vrijwillige basis uitgevoerd naast een gewone
burgerbaan.
De
overgebleven
13
gelegenheidsinfanteristen (met een leeftijd van
21-44
jaar!)
hebben
uiteenlopende
achtergronden: student, ZZP’er, metselaar,
hoofd-automatiseerder
en
software
ontwikkelaar.

Kort na de zomervakantie is er namens 45
Pantserinfanteriebataljon RIOG een Facebook
pagina aangemaakt. Het adres hiervan is;
www.facebook.com/45pantserinfanteriebataljon
Het is een pagina voor en door ons bataljon.
Als je dus iets leuks of interessants hebt om te
posten op deze pagina laat dit dan weten aan
de Sie S6!
En natuurlijk willen we zoveel als mogelijk
“Likes” verzamelen!!

Programma
9 februari jl was de kennismaking tussen het
natres personeel en het kader van 2.6. Hierbij
werden de kaderleden door de opc voorgesteld
aan het natres personeel en verteld wat ze de
komende tijd te wachten staat zoals:
omscholing colt, minimi, Pzf-3, GOBS lessen,
lessen voetoptreden, patrouilles, contactdrils,
basis groepsacties en optreden met de CV90.
Er werden twee groepen gemaakt waarmee
we het veld ingingen om te kijken wat voor
vlees we in de kuip hebben. Al snel kwamen
we er achter dat de mannen het niveau 1 niet
beheersten. Gemiddeld hadden we de mannen
1,5 dag per week op de kazerne naast een
aantal meerdaagse velddagen om ze klaar te
stomen zodat ze mee konden op oefening naar
GUZ Altmark (Peacock Supremacy). Het was
een redelijk zwaar programma. Het was lastig
om in ongeveer 40 -niet aaneengeslotendagen de kennis en vaardigheden over te
brengen. Het eigen maken van de stof wat
normaal gesproken in een AMO of TFO
worden aangeleerd. Hierdoor hebben we het
zwaartepunt voornamelijk bij velddagen en de
herhaling van drills etc gelegd. Het werd al
snel duidelijk bij de mannen dat het werken
als infanterist een fysiek specialisme is, dat
gebaseerd is op skills en drills dat niet op
zo’n korte tijd geleerd kan worden!

Nieuw onderwijs leer middel voor de SMO
A-cie.
In opdracht van CLAS heeft bureau
beproevingen in samenwerking met TNO
nieuw OLM materiaal ontwikkeld voor MB
gebruikers
(eigenlijk speciaal voor SMO A-cie).

Dit Duplo Benzinestation is méér dan alleen
maar
een
benzinestation!
Met
de
schroevendraaier kun je de wielen losmaken,
en met de moersleutel haal je de hele motor
eruit.
En
vergeet
niet
te
tanken!

Sgt1 Martis
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Bataljons vlag RIOG hoog in de lucht
Tijdens de oefening Peregrine Sword heeft de
Bataljons vlag een grote hoogte behaald.
Het heeft wat moeite gekost om de
luchtballonman (genaamd Peter) zover te
krijgen
om de vlag te plaatsen, maar naar lang
onderhandelen kregen de Bravo leeuwen het
toch voor elkaar dat betrokken Peter overstag
ging. Vermoed word hierbij, dat de leeuwen
de man hebben bedreigd met het vast
knoppen aan zijn eigen luchtballon. De
bataljons vlag was een trekpleister voor de
gehele oefening. Het gerucht gaat dan ook dat
andere bataljons die meededen
zich
behoorlijk in hun zak voelden gescheten met
dit bereikte resultaat. De vlag heeft een hoogte
bereikt van 200 meter en staat nu genoteerd in
het guinness book of world records.

Bravo leeuw
wint ballon
vlucht
tijdens
oefening.

Bijzonder bericht:

Ps bij deze is dit bericht ook gelijk een vra in
drievoud omdat de vlag nog steeds op 200
meter in de lucht hangt ergens in
Nederland…..

Bravo leeuw wint ballon vlucht tijdens
oefening.
Om de verbindingen te garanderen tijdens de
oefening Pergrine Sword werden er in het
oefengebied
een
aantal
luchtballonnen
opgelaten. Onder deze luchtballonnen hing
een reyaleerstation. Dit was voor de CSM
bravo aanleiding om een prijsvraag uit te
schrijven
voor
een
ballonvlucht.
Na
onderhandelingen met de welbekende Peter
(de ballonnenman) werd een plan van aanpak
gemaakt. De inschrijving was overweldigend
maar er was er maar een plek te vergeven. Op
de dag des oordeels stond de hele compagnie
aangetreden en wachten gespannen af wie de
gelukkige zou worden. Na eerst een gedegen
voorbereiding
en
een
uitgebreide
veiligheidsbriefing door de SMO ging de CSM
over tot het bekend maken van de gelukkige.

Bijzonderheden personeel
Geboortes:
Bij de D-Manost-Compagnie zijn: Sgt Mantz
(verkpel), Sgt1 vd Merwe (verkpel), Sgt1
Hoekstra (verkpel) en Sld1 Wulf (stafpel) vader
geworden in het afgelopen kwartaal.
Bij de Bcie heeft Sgt Barrientos op 21
september een zoon gekregen. Zijn naam is
Thijn Hendrikus Nicanor.
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