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Daarenboven is op 22 juni het monument voor
onze gevallenen na de heroprichting onthuld.
Hiermee worden onze in Afghanistan
gesneuvelde kameraden, de Eerste-Luitenant
Dennis van Uhm en de Soldaat der eerste
Klasse Mark Schouwink, herdacht. Dit was een
zeer bijzondere dag voor de familie, vrienden
en vriendinnen maar zeker ook voor ons
allemaal, de mannen en vrouwen van 45
Pantserinfanteriebataljon
R.I.O.G.

Van de Regimentscommandant,
Mannen en Vrouwen van het Regiment
Infanterie Oranje Gelderland, als eerste wens
ik jullie allen een gezond, flitsend en uitdagend
2013 toe.
Ik hoop dat jullie hebben
genoten van jullie welverdiend
kerstverlof. Een kerstverlof met
wat meer vrije tijd en de
gezelligheid van het samenzijn
met onze families en vrienden.
Het nieuwe jaar is begonnen,
het is gepast terug te kijken op
een goed jaar voor het regiment
en een erg succesvol jaar voor
het bataljon voordat we weer
voorwaarts gaan in 2013.

Daarnaast is op 21 december het Bronzen
Schild alsnog door onze Commandant
Landstrijdkrachten aan 6 Infanterie Bataljon
Nieuw
Guinea
R.I.O.G.
uitgereikt.
In
aanwezigheid van veel veteranen uit de Nieuw
Guinea tijd en onze voormalige Minister van
Defensie, de Heer Hillen, is een oude,
openstaande schuld ingelost. Een waardige en
emotionele dag voor onze veteranen van 6 IB
NG en een leerzame dag voor ons allemaal.

Als we naar het Regiment kijken hebben we dit
jaar vele activiteiten ontplooid die ons
verbinden met onze geschiedenis en onze
voorgangers. Telkens weer blijkt dat het
“verleden” en het “heden” voor soldaten
minder verschillend is dan dat men zou
verwachten. Er waren dit jaar een groot aantal
waardige herdenkingen en reünies van de
verschillende
bataljons
van
onze
stamregimenten 5 en 8 Regiment Infanterie,
e
het 6 Infanterie Bataljon Nieuw Guinea en de
Troepen in Suriname. Ook heeft de
overkoepelende regimentsvereniging het licht
gezien. De oprichting van deze vereniging is
van groot belang voor onze oudere en jongere
veteranen.

Terugkijkend staat er een Regiment met een
rijke traditie, een traditie die voortleeft in ons
allemaal. Een eervolle geschiedenis en traditie
die ons van Kasteel Staverden via de
Grebbeberg, Indië, Nieuw Guinea en Suriname
ten slotte naar Uruzgan bracht. En wie weet
wat de toekomst nog voor ons in petto heeft.
Als we naar het bataljon zelf kijken stond 2012
in het teken van het bereiken van de
operationele gereedheid. Hierbij hebben we
als eerste CV90 bataljon de weg bereid voor
onze opvolgers. Iedere keer als eerste de
reorganisaties,
schietoefeningen
en
oefeningen. Dit had zijn charmes maar was
ook een grote uitdaging voor ons allen.
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Vanuit
de
reorganisaties
zijn
de
pantserinfanteriepelotons
omgevormd
en
kregen een dubbele kaderset, één luitenant en
drie onderofficieren op de voertuigen en een
zelfde set in de voertuigen, op de uitgestegen
groepen. Ook werden de anti-tank pelotons
samen met de mortiergroepen en het
verkenningspeloton ondergebracht bij de
nieuwe D-Cie. Daarbovenop liep de invoering
van het Battlefield Management Systeem
(BMS) door alle activiteiten heen. Verder lopen
er nog steeds reorganisaties op geneeskundig
en personeelsgebied, de administratieve
ondersteuning en organisatie van de
herstelsteun.

CV90, de nieuwe organisatie of
mogelijkheden. Uitstekende prestaties !

inzet

Ook in 2013 zijn er weer voldoende
uitdagingen op ons. Niet alleen om onze basis
te behouden maar ook om deze te borgen en
verder uit te bouwen. We zullen hierbij in 2013
ook een groot aantal nieuwe soldaten en
kaderleden opnemen in onze gelederen en
naar hetzelfde hoge niveau brengen. Ook
zullen we doorgaan met nieuw materieel uit te
testen voor onze Koninklijke Landmacht.
Voorbeelden hiervan zijn het nieuwe
simulatiesysteem
TACTIS,
de
nieuwe
gevechtsuitrusting VOSS en de opvolger van
het BMS genaamd ELIAS.

Naast de reorganisaties heeft het bataljon een
snel en intensief opwerkprogramma doorlopen.
De hoogtepunten hierbij waren onder andere
de externe certificering van de compagnieën
en het bataljon als geheel, het oefenen en
getest worden met een batterij artillerie en een
Duitse tankcompagnie onder bevel, de module
stabiliserende
activiteiten
en
de
compagniesgevechtsschietoefening met een
CV90 compagnie.

Maar nu als eerste in januari weer op oefening
naar de Poolse grens, naar het oefenterrein
Oberlausitz. Een goed begin van een goed
jaar!

Met Kameraadschappelijke Groet,

Uw

Het was een druk jaar waar we met een goed
gevoel en gepaste trots op terug mogen en
moeten kijken. We hebben veel nieuwe
activiteiten mogen uitvoeren, vaak het
“verbeterde” wiel opnieuw uitgevonden met de

Regiments-

M.L.E. Schmidt
Luitenant-kolonel
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en

Bataljonscommandant,

Onze opdracht gaat voor alles!?
“Weet jij dat je in de het Credo van de Krijger
staat?” Het was tijdens de afsluitende
barbecue van onze certificeringsoefening in
Guz Altmark, vlak voor de zomervakantie. De
stemming zat er al goed in, dus eerst dacht ik
dat de betreffende collega, die me dit vertelde,
een grapje maakte, maar zijn strijdlustige
enthousiasme deed mij inzien dat hij het
serieus meende.
Mijn tweede reactie was dat ik zelf ook
enthousiast werd. Bij het woordje ‘Credo’ gaat
mijn domineesbloed toch wat sneller stromen.
‘Credo’ is de latijnse term voor ‘Ik geloof…’ en
werd door de kerk in de eerste eeuwen van
haar bestaan gebruikt om wereldkundig te
maken waar dat christendom voor stond.
Hoogstwaarschijnlijk – zo concludeerde ik –
zat er een gereformeerde officier achter dit “ik
geloof” van de Krijger.

Inmiddels heeft het Credo van de Krijger zijn
weg gevonden binnen de Landmacht en ook
binnen de Geestelijke Verzorging. Zo werd
laatst – tijdens een vergadering van alle
Landmacht Geestelijk Verzorgers – door onze
collega van School Luchtmobiel vertelt hoe hij
een kaartje, met daarop de tekst van het
Credo, uitdeelt aan zijn leerlingen. Hij liet
daarbij ook het bewuste filmpje zien aan ons
allen, waarbij op zeker moment al mijn GVcollega’s mij aankeken; zoals je kunt begrijpen.
Het filmpje en het kaartje met de tekst riepen
een heftige discussie op. Er waren collega’s
die zeiden: “daar moeten we ons van
distantiëren”; en die mij opriepen bezwaar te
gaan maken tegen het gebruik van mijn foto.
Anderen waren vol lof en zagen het zelf ook
wel zitten om kaartjes met die tekst uit te
delen. Per slot van rekening gaat het ons
Geestelijk Verzorgers toch ook om normen en
waarden. En er staat een aantal in het Credo
die wij volledig kunnen onderschrijven. Dat
geldt althans voor mij wel.

Maar wat betekent het dan dat ik daar in sta?
Een vraag die waarschijnlijk van mijn gezicht
was af te lezen, want de enthousiaste collega
wees mij op een boogtent waarin het filmpje
pauzeloos werd herhaald.
Voor wie het niet kent – maar dat zullen er niet
veel zijn in dit bataljon – het Credo van de
Krijger is een tekst (zie kader) in beeld
gebracht tegen de achtergrond van een groot
aantal peppie foto’s die we verzameld hebben
tijdens de laatste jaren uitzending. En
inderdaad: op één van die foto’s figureer ik als
Geestelijk Verzorger in een stoet bij een rampceremonie, mijn paarse stola om mijn nek.
Los van de vraag of het wel een mooie foto is,
herinnert het plaatje mij aan een zeer dierbaar
moment. Ook al was dat moment gekoppeld
aan het verdriet om een gesneuvelde collega,
ik vind het nooit erg om ermee geconfronteerd
te worden. Kortom: ik was best trots om
gebruikt te worden ter ondersteuning van de
regel : “Ik zal altijd eren hen die ons zijn
voorgegaan”. Ik zie dat ook als één van de
taken van de Geestelijke Verzorging.

Wij zijn van d’Infanterie
Wapen groot en sterk
Onze opdracht gaat voor alles
Onze trouw is aan de eenheid en onze waarden
Ik neem het initiatief om te vechten
En heb de wil om mijn tegenstander te veslaan
Ook ten koste van mezelf
Mijn optreden is eervol
Waarmee ik respect, vertrouwen en ontzag
verdien
Mijn discipline is hoog
Ik ben fysiek sterk en mentaal gehard
Ik ben altijd en overal inzetbaar
Een professional in mijn skills en drills
Ik geef nooit op
En laat mijn kameraden nooit in de steek
Mijn trots ligt bij mijn eenheid
Het Regiment en ons Wapen
Want wij beslissen het gevecht
En zonder ons is er geen succes op de grond
Ik zal altijd eren hen die ons zijn voorgegaan
Ik wijk voor niets
Want ik ben een Infanterist.
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Ik heb dan ook geen behoefte om afstand te
nemen van het Credo van de Krijger of moeilijk
te gaan doen over het gebruik van die foto. Ik
ben daar nog steeds trots op. Maar ik denk wel
dat we dit Credo (net als al die andere
trouwens) niet kritiekloos moeten nazeggen.
En daarom wil ik een vraagteken plaatsen bij
één uitspraak uit het Credo. Eigenlijk de eerste
die wordt gedaan: “Onze opdracht gaat voor
alles”.

Mijns inziens is er iets structureel mis met dat
systeem van zwevend worden. Eerst word je
losgeweekt van je collega’s, omdat je allemaal
mee moet doen met dezelfde stoelendans.
Dan – als je de pech hebt geen stoel te
hebben bemachtigd – word je losgeweekt van
je eenheid en kom je – anoniem – bij een
Brigade terecht als interne of externe
herplaatser. En tegen de tijd dat iedereen je
vergeten is, verdwijn je door de achterdeur.

In de jaren die ik inmiddels rondloop bij
Defensie, heb ik de ervaring opgedaan dat het
niet alleen een norm is: “Onze opdracht gaat
voor alles”, maar ook staande praktijk. Dit is
hoe militairen denken en werken.
Nu weet ik dat dit nu eenmaal bij Defensie
hoort. En ik zie ook wel in dat in sommige
situaties bevelen gewoon moeten worden
uitgevoerd, omdat er simpelweg geen tijd is
voor discussiegroepjes. Maar je kunt daarin
ook te ver gaan. En dat gebeurt wanneer je het
woordje “alles” heel letterlijk gaat nemen.
Een goede commandant zal altijd afwegen wat
de draagkracht van zijn mensen is, voor hij
een opdracht accepteert. Maar als hij geen
keuze heeft en er gewezen wordt op
‘Operationele Noodzaak’, dan kan hij nog zo
begaan zijn met zijn mensen,… ze gaan
gewoon voorwaarts mars. Opdracht is
opdracht.
2013 – zegt men – wordt het jaar waarin we bij
Defensie de gevolgen van de bezuinigingen
echt
gaan
merken.
Ook
deze
bezuinigingsmaatregelen worden met militaire
stiptheid uitgevoerd. Het is niet leuk, maar
opdracht is nu eenmaal opdracht en daarom
gaan we het ook doen. En dus kan het zomaar
gebeuren dat iemand al dertig jaar zijn beste
krachten heeft ingezet voor deze organisatie,
maar straks toch gewoon zwevend wordt, met
andere woorden: geen voet meer aan de
grond krijgt bij Defensie.

Zijn er dan geen directe collega’s die zich om
je bekommeren? Jawel… maar die zijn druk
met de lopende zaken. Er zijn altijd dingen die
gedaan moeten worden en die voorrang
vragen. Ik doe daar zelf ook aan mee. Op het
moment dat ik dit schrijf loopt een jongen mijn
kantoor in: “Kan ik even met je praten?” Ik
zeg: “Ga maar even koffie drinken. Ik moet dit
eerst afmaken”, (let vooral op dat woordje
‘moet’) want onze opdracht gaat voor alles.
Misschien moeten we onszelf dit jaar maar
eens de opdracht geven die ook in het Credo
van de Krijger staat: “Ik laat mijn kameraden
nooit in de steek”.

Ko Sent
Geestelijk verzorger 45 Painfbat

Alsnog Bronzen Schild voor 6
Infanteriebataljon

6 Infanteriebataljon (6IB) heeft 50 jaar na
opheffing alsnog het Bronzen Schild gekregen.
Het schild is de hoogste groepswaardering
binnen de landmacht en wordt alleen bij hoge
uitzondering
gegeven.
Commandant
Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de
Kruif reikte het eerbetoon vandaag uit op de
Generaal Spoorkazerne in Ermelo.

In China is het fenomeen ‘zwevende militair’ al
langer bekend
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6 IB diende van 1960 tot en met 1962 in
Nieuw-Guinea en werd meteen na de
terugkeer opgeheven. Op 26 november 1962,
toen de toenmalige Bevelhebber der
Landstrijdkrachten
het
Bronzen
Schild
toekende
aan
de
organieke
landmachteenheden die in Nieuw-Guinea
hadden gediend, ontbrak de eenheid daarom
op het appel. Het Bronzen Schild is tot nu toe
7 keer toegewezen.
“Ik wil als Commandant Landstrijdkrachten
graag mijn grote waardering uitspreken voor
hetgeen de militairen van 6 Infanteriebataljon
in het toenmalig Nederlands Nieuw-Guinea
hebben verricht”, aldus De Kruif in zijn speech
tot de 160 veteranen die aanwezig waren.

volautomatische lichte mitrailleur uit die tijd.
De ceremonie in Ermelo werd onder anderen
bijgewoond door oud-minister van Defensie
Hans Hillen en burgemeester van Ermelo
Andre Baars.

Cambrian Patrol 2012
Zondag 7 oktober moesten we al vroeg
verzamelen bij het compagniesgebouw van de
Dcie. Na de laatste voorbereidingen en het
beladen van de combi’s vertrokken we naar
Calais (Frankrijk) om daar de trein naar
Engeland te pakken. Echter moesten we eerst
nog een kleine omweg maken omdat
“betrokkene” zijn portemonnee was vergeten.
Aangekomen in Calais stapten we op de trein
naar Folkstone (Engeland) en vanaf daar
moesten we nog een paar uur rijden naar het
plaatsje Merthyr tydfil (Wales) waar we ons de
volgende dag moesten melden bij een
complex van het Engelse leger waar ze
kinderen lieten proeven aan het militair zijn.
Een soort BPV van Engeland. Hier mochten
e
we de 1
week van onze oefening
overnachten. De reden waarom wij hier gingen
overnachten was omdat dit het gebied was
waar de Cambrian patrol elk jaar werd
gehouden en waar wij dus goed konden
trainen. Dat was wel nodig want het terrein en
de weersomstandigheden daar waren heel
anders dan wat wij in Nederland gewend zijn.
Eenmaal aangekomen in het stadje Merthyr
tydfil hebben we een hotel gepakt en met z’n
allen nog even wat gegeten en een biertje
gedronken en daarna lekker naar bed gegaan
want we moesten ons de volgende dag al
vroeg
melden.
Maandagmorgen
09:00
aangekomen op het kamp. Nadat we onze
uitrusting hadden opgeborgen gingen we van
start met de nodige voorbereidingen voor deze
week. Deze week stond in het teken van
fysieke training en veel lessen over mat. herk.,
CLS, bevelvoering enz. De fysieke training
bestond uit vele kilometers lopen door het
woeste, ruige, onmenselijke maar ook
prachtige landschap met als hoogste punt de
Penny Fan die 886 meter was . Het weer wat
we deze week te voorduren kregen bestond uit
miezer regen, hoosbuien, dichte mist en gure
wind.

“U heeft, op vrijwillige basis of daartoe
aangewezen, uw leven in de waagschaal
gesteld voor de uitvoering van een missie
overzee. Dat is de kern van hetgeen u verbindt
met de militairen van nu. Het is het mij dan ook
een grote eer om aan het 6e Infanteriebataljon
alsnog dat tastbaar blijk van waardering te
mogen toekennen.”

Tijdens hun periode in Nieuw-Guinea verloor
het bataljon, dat met 599 man is vertrokken, 9
militairen. Dat is het hoogste aantal van alle
Nederlandse onderdelen in dit gebied. Er werd
tijdens de ceremonie een minuut stilte in acht
genomen, gevolgd door het Wilhelmus.
6IB behoorde tot het Regiment Infanterie
Oranje Gelderland. Daarom vond de uitreiking
plaats voor het front van de militairen van 45
Pantserinfanteriebataljon, die tot hetzelfde
regiment behoren. Het Bronzen Schild heeft
een
plaats
gekregen
op
de
Bataljonsappelplaats
op
de
Generaal
Spoorkazerne,
de
thuisbasis
van
45
Pantserinfanteriebataljon.

Op vrijdagmorgen rond een uur of 11 gingen
we dan eindelijk naar London. Kort
samengevat zijn dit de hoogtepunten van het
weekend: de voetbalwedstrijd Engeland - San
Marino, veel bier, vrouwen, hoofdpijn in de
ochtend, versierd
worden door mannen,
culturele uitstapjes, weer bier, de polka met
wat straatmuzikanten, beklimmen van beelden,

De ceremonie werd door een aantal veteranen
genoemd als “prachtig, verstandig en mooi,
deze blijk van waardering”. “Eindelijk
gerechtigheid,
vooral
tegenover
de
gesneuvelde makkers uit die tijd”, aldus een
van de vele Brenschutters, dragers van een
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rare
foto’s,
salsa
geleerd
van
wat
Spanjaarden, Stadions bekeken, London
bridge, voetbal hoogstandjes bij het Arsenal
stadion, het “war museum”bezocht , kampvuur
en natuurlijk heel veel lol. Maandagmorgen
11:00 vertrokken we richting onze gasteenheid
het” Royal Artillerie Regiment”. Daar volgde we
lessen over het wapen SA 80 en de LSW
verder nog wat fysieke training en de laatste
puntjes op de i zetten van de uitrusting, tevens
werd het uiteindelijke team bekend gemaakt.
Alles was gereed en gecheckt en we waren
klaar om te beginnen aan de wedstrijd.
Zaterdag met zijn allen wat gegeten en na
afloop nog een klein biertje gedronken.
Zondag, de dag voor de wedstrijd, reden we
richting Sennybridge dat was de omgeving
waar de Cambrian patrol werd gehouden. We
hadden gehoord dat er in de buurt van
Sennybridge op een militair terrein een soort
OVG huis stond die bedoeld was voor
militairen eenheden om te overnachten. Na
een paar uurtjes te hebben geslapen
vertrokken we naar het wedstrijdgebied. Daar
werden we opgewacht door een officier van
het Engelse leger. De luitenant kreeg daar zijn
laatste instructies en konden we verplaatsen
naar Rednar Forest waar het allemaal zou
gaan beginnen.
Dit was de groep die ging lopen en hun taken
SECTIE 1
Kromhout
voorste man/navigatie
Van der Hoeven Groepscdt/navigatie
Swart
CLS
Van der Linden LSW schutter

beklimmingen. Sectie 2 bleef achter en sectie
1 maakte zich gereed voor de CTR. 2 man
beveiliging en 2 man die daadwerkelijk gingen
verkennen. Tijdens de verkenning werd er een
T55 tank en wat vijand gespot en vluchtende
Zwitserse militairen die achterna werden
gezeten door de oefenvijand van 4 Scotts
Infantry. Nadat de nodige informatie was
verzameld ging sectie 1 weer snel terug naar
sectie 2. De route werd snel weer vervolgd
richting
een
verzamelgebied.
Deze
verplaatsing legden wij af met duisternis en
met zeer dichte mist (max 30 meter zicht).
Onderweg hebben we nog met een partizaan
gesproken die informatie voor ons had. In het
verzamelgebied aangekomen krijg we de tijd
om ons patrouille rapport op te maken en
kregen we 2 uurtjes slaap om vervolgens de
route weer te vervolgen. Op de route werden
we weer opgewacht door een partizaan waar
we onze CLS casus kregen. In het scenario
voor de CLS was er een auto een mijnenveld
ingereden, de CLS’ers gingen gelijk aan de
slag om de gewonde te helpen. De Case was
zeer realistisch omdat de oefengewonde
daadwerkelijk slachtoffer is geweest en een
been miste. Na de case vervolgde we onze
route en kwamen we na een paar uur op de
locatie van de volgende partizaan. Daar was
een man wiens familie was vermoord door
“Builthboys”dat was in het scenario de vijand.
De man werd gekalmeerd waarna Van der
Linden zijn skills kon laten zien met de
materiaalherkenning.
Op
het
volgende
coördinaat stond onze volgende uitdaging te
wachten, de wateroversteek door de rivier de
Wye. De stroming was hard en het water
ijskoud maar eenmaal aan de overkant
aangekomen snel droge kleren aandoen,
uitrusting weer omhangen en op naar het
volgende punt. Daar aangekomen konden we
instappen in een bus die ons een paar
kilometer over een grote weg vervoerden. Hier
viel de Duisternis weer in en moesten we
uiteraard weer verder lopen.

SECTIE 2
Pieterse
Stappenteller/
krijgsgevangene specialist
Mantz
Second in command
Groenveld
CLS/notulist
Penha
Laatste man
Aangekomen in Rednar Forest werd de luit
gelijk weggehaald voor een aanvullend bevel
en Van der Linden kreeg info over de
satelliettelefoon. De rest ging een tent in en
kreeg daar de kit inspectie. Na dat alles,
kregen we contra gewicht wat de radio moest
voorstellen. Daarna werden we naar een plek
in het bos gebracht waar we een maquette
moesten maken. Al vrij snel nadat wij waren
begonnen met de maquette kwam de luit terug
met de aanvullende informatie om zijn bevel af
te kunnen maken. Het bevel kregen we rond
11:30, aansluitend begon onze verplaatsing
richting een object waar we een CTR (close
target
recce)
moesten
uitvoeren.
De
verplaatsing was nog helemaal bij daglicht en
verliep vlekkeloos, we kwamen ruim op tijd aan
ondanks
grote
kompasdoorsteken
en
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Op het volgende punt werden 2 man
aangewezen voor een call for fire. De rest was
bezig met wat verzorging en eten voor zichzelf
en voor de rest. We konden onze tassen nu
achter laten en we stapte een Engelse tonner
in, die bracht ons naar de schietbaan. We
kregen daar instructies voor de actie die we
moesten uitvoeren. We moesten een patrouille
doen door een oord. Tijdens de patrouille
kregen we contact vanuit 3 huisjes. Het was de
bedoeling dat we voorwaarts gingen en de 3
huisjes innamen. Toen de vuurbasis het vuur
opende deden wij ons ding en gingen we met
1 sectie het huis in en de andere fungeerde als
beveiliging. De huizen waren gezuiverd en we
moesten ons gelijk weer gereed maken voor
de volgende opdracht dat was een korte snelle
verplaatsing heuvel op met munitie kisten.
Deze verplaatsing van 1,6 mijl legde wij in 13
minuten af dit was een zeer snelle tijd op dat
moment de snelste van de Cambrian Patrol!
De munitie werd afgegeven en wij gingen
verder met een ex-filtratie via het riool. De
reden hiervoor was dat er buiten met artillerie
werd geschoten en onder de grond de veiligste
route was. Het riool zat vol met zand, grind en
water. Staan was geen optie dus kruipend
door het riool. Eenmaal boven kwamen we bij
het hoofdkwartier van onze eigen troepen aan
en begon de debriefing. Daar vertelde we de
gehele opdracht plus alle details die we
verzameld hadden. Nadat dit gereed was
moesten we onze tassen pakken en werden
we gecontroleerd op voldoende voeding, droge
kleding, water en afval. Aansluitend werden we
naar buiten meegenomen en zat de Cambrian
Patrol erop.

Aan het eind waren we allemaal nog fit om
verder te gaan, tijdens de wedstrijd is er niet
geklaagd en iedereen wilde het uiterste geven.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een
zilveren medaille wat ons wel een beetje
teleurstelden. We gingen voor goud maar
hebben het op kleine dingen laten liggen. Als
we nog een keer een kans krijgen gaan we
goud zeker halen!!! Op donderdags weer
terug naar huis, de reis verliep goed en
iedereen had een paar dagen vrij om fysiek
weer te herstellen.
Al met al een hele mooie ervaring!

Verkpel 45 Painfbat

VERKENNERS D-cie ONTVANGEN
COMMANDERS COIN
Op 5 november
verkenningspeloton

2012 is aan het
45
pantserinfanteriebataljon uit Ermelo de
Commanders
Coin
uitgereikt.
Twaalf
verkenners
ontvingen
deze uitzonderlijke blijk
van waardering, samen
met
een
geldelijke
beloning, voor het recent
behalen van Zilver bij de
Cambrian Patrol. Ondanks de zeer korte
voorbereidingstijd wisten zij een fantastisch
Nederlands infanterie visitekaartje af te geven
bij deze zwaarste militaire beproeving ter
wereld. Het moeilijkste onderdeel was toch wel
het
navigeren,
concludeert
pelotonscommandant Van der Hoeven,
vanwege het slechte weer in Wales. Maar de
instelling van de jongens was erg goed. We
hebben het echt met z'n allen gedaan. Al
waren we nog trotser geweest als we het goud

In totaal hebben we ongeveer 55 kilometer
gelopen door bergen en zeer dichte mist wat
het navigeren met alleen kaart en kompas heel
lastig maakte. We hebben geprobeerd onze
uitrusting zo licht mogelijk te houden en alleen
noodzakelijke en verplichte spullen mee te
nemen. Mede hierdoor was onze verplaatsing
snelheid hoog en kwamen we als eerste team
binnen, terwijl we als laatste waren gestart.
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binnen hadden gehaald. We hebben toch wat
punten laten liggen bij het verrassingselement.

waren met schieten en bepakt waren, konden
we eindelijk vertrekken richting het ATK.

Op het brigadehoofdkwartier in Havelte reikte
generaal Van der Louw de Coin uit, aan de
mannen die alweer op weg waren richting de
Marnewaard voor de volgende oefening. Diep
respect voor jullie prestatie en een voorbeeld
voor (toekomstige) collega's. We hebben het
op afstand kunnen meebeleven via de social
media.

De Actie
Vanaf 0830 stonden we op een notice to move
van 10 min, uiteindelijk werd de tijd uitgesteld,
uitgesteld en nog een keer uitgesteld. We
stonden te trappelen om voorwaarts te gaan
maar werden helaas tegen gehouden door de
mist die het nodig vond om in het
middenterrein te hangen. Uiteindelijk wordt
bepaald dat we de gehele actie zouden doen
maar dan zonder munitie, een dry run. Op de
donderdag werd dit de echte LFX. Het plan
verliep, voor zover ik dat op mijn BMS scherm
achterin kon volgen, goed. De Mikeys kwamen
in stelling en het ATpel en ons gastpeloton van
de Ccie gingen voorwaarts en voerden een
schijnaanval uit op een ander aanvalsdoel.
Toen kwam ons teken om voorwaarts te gaan.
Het voertuig brulde, evenals de kachel
achterin. De klep ging neer en even werden
we verblind door het zonlicht op de sneeuw.
Op het moment dat wij de bak uitkwamen
namen we een walm van kachel met ons mee.
Voorwaarts!!! Eenheid 4 die rechts van ons lag
kreeg contact. Voorwaarts!!! Buddyen!!!

LFX PEACOCK STRIKE
Afgelopen SOB stond voor ons als Bcie vooral
in het teken van DE live fire excercise, waarbij
wij als Bcie alweer mochten pionieren. Als
eerste een LFX op compagniesniveau met de
CV90.
De week ervoor zijn we bezig geweest met het
opbouwen van de baan. De voertuigschijven
(gwk’s) en klapschijven (rbs’en) moesten nog
worden weggezet in het middenterein. Dit alles
moest gebeuren in de duisternis waardoor 1x
yad een behoorlijke kuil over het hoofd had
gezien en zichzelf had vast gereden. Dit
aangevuld met de toenemende sneeuwval
zorgde ervoor dat een groot deel van de
compagnie vrijdagavond pas om 1900 in de
bus kon stappen richting Ermelo.
De maandag stond vooral in het teken van
reizen en voorbereiden, we kregen een
uitgebreide safetybriefing in de eetzaal en er
werden allerlei zaken geregeld in het kader
van voorbereidingen. De dinsdag hadden we
nog een ochtend beschikbaar waardoor ik nog
even met mijn groep los kon gaan op de
schietbaan.
Aan het einde van de actie
konden we beginnen met het opstarten van de
LFX. We reden richting baan 7b waar we
begonnen met de voorbereidingen terwijl de
vtgen nog een paar laatste patronen eruit
knalden. Hier kwam ook ons eerste
gastpeloton van de Ccie. Nadat de vtgen klaar

Doorspringen tot de bosrand, waarna
aansluitend werd nagezuiverd. Hierna werd de
Cie consolidatie gereed gemaakt, onze Esectie bleef achter en de R-sectie vertrok naar
een andere opstelling. Daar konden we ons
voorbereiden op de vijandelijke tegenaanval.
Er was genoeg munitie. Daarnaast hadden ook
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nog eens de mogelijkheid om Panzerfaust te
knallen. Ook konden we genieten van de
Mortieren die in het voorterrein dood en
verderf zaaiden. Daarnaast was het mooi om
te zien hoe de Gill zijn zeer markante spoor
door de lucht trok en de doodsklap toebracht.

Tijdens deze schoolfunctie begon het toch te
kriebelen en is het mij gelukt om als
waarnemer op uitzending mee te gaan met
BG5 44 PIB JWF bij de A-cie. Na terugkomst
m’n beurt als PC Schoolbat afgemaakt om in
januari 2010 aan de slag te gaan als hoofd
e
sectie 2 bij de 14 Afdeling Veld Artillerie.
Tijdens deze functie de reorganisatie van de
het Vustco voor een gedeelte voorbereid en
meegemaakt.
Als
gevolg
van
de
samensmelting van beide afdelingen (en dus
ook beide secties S2) kwamen er 2 kapiteins
op één sectie (schip) te zitten. Rond deze tijd
kwam het bericht dat 45 PIB RIOG op zoek
was naar een bat VSO. Één en één was twee
voor mij en na een kort gesprek uiteindelijk bij
e
het 45 Bataljon terecht gekomen. In eerste
instantie tijdelijk, maar zeker met de intentie
om hier een functie van 3 jaar te mogen
voltooien.

Al met al heb ik een mooie week gehad, een
Cie actie kost helaas wat meer tijd dan een pel
of groepsactie, maar als je op de hoogte bleef
van het gehele team was het zeker
interessant!
Dcie en Ccie Bedankt voor de steun!!! En zie
het maar als een eer dat jullie alweer mochten
mee pionieren met de Bcie!!!
Ondertussen heb ik al even mogen ruiken aan
het drukke programma van het bataljon en
gaan we in 2013 gelijk van start met een
mooie oefening voor de vuursteun in
Baumholder en op het ASK.
Hoewel er een hoop gaat veranderen in 2013
voor vuursteun(coördinatie)land verwacht ik
dat het een mooi jaar wordt met een hoop
bommen en granaten! Daarom wil ik iedereen
alvast een knallend 2013 toewensen en van
mij geen mooie Latijnse spreuk aan het einde,
ik houdt het bij: “bommen d’r op “.

Even voostellen.
Tijdelijk hoofd VSCC, oftewel grote W. Kapitein
DJ Sip, 31jaar en samenwonend met m’n
vriendin Maaike in Dalfsen, nabij Zwolle, dus
thuisslaper. Ooit begonnen bij de Natres om
mijn tijd als scholier aan de HBO nog wat
nuttig te besteden. Maar al snel de studie
vaarwel gezegd en in augustus 2002
begonnen aan de KMA. Na het voltooien van
de VTO artillerie ben ik in maart 2004
begonnen als waarnemer bij 11 Tankbataljon
B-Eskadron.
Na twee mooie en drukke jaren in maart 2006
als waarnemer/FAC’er begonnen bij STAT-Cie
11 Infbat. Helaas maakte ik deel uit van de een
groot aantal cursisten die de FAC-cursus niet
haalde, op de laatste dag kreeg ik te horen dat
het hem niet ging worden. Na nog een tijdje
rondgelopen bij de compagnie en later bij het
VSCC van 11 Infbat vertrokken naar
Schoolbataljon Noord om PC te worden van
e
het 4 pel A-Cie. Ondanks dat deze functie niet
mijn eigen keuze was toch een mooie, leuke
en leerzame tijd gehad bij het school Bataljon.

Adios,
Kapitein Sip

‘Schaduwschedel’ C-LAS
Om te beginnen zal ik mezelf eerst even
voorstellen, ik ben de Kpl van Zelst,
plaatsvervangend groepscommandant bij de
A-Cie.
Tijdens een Appel ergens in oktober kwam de
Csm Rijsenbrij met de mededeling dat hij een
speciale opdracht had voor iemand uit de Cie,
uiteraard stak er niemand vrijwillig zijn hand
op. Er werden 3 paxen naar voren geschoven
om daar een keuze uit te maken, zonder nog
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te weten wat die speciale opdracht inhield
werd ik na een vragen vuur door de Csm tot
“schaduwschedel” benoemd.
De Csm Rijsenbrij had op de Csm-dag de
uiterst brutale vraag aan de commandant
Landstrijdkrachten gesteld of het mogelijk was
dat een pax een dagje mee zou kunnen lopen
met de commandant Landstrijdkrachten om zo
te ervaren en door te kunnen vertellen aan de
maten wat zo een man op een normale
werkdag doet en hoe het in Utrecht in zijn werk
gaat.

Wat ik hieruit kan concluderen is dat de beste
man behoorlijk druk is met soms werk weken
van 60/80 uur en zo, weinig tijd overhoud voor
zijn privé leven en hobby, het trainen coachen
van zijn voetbal elftal.
Van de ene naar de andere vergadering, nu
stond een vergadering met het DMC (defensie
Medeschap Commissie) in de Prinsenkamer
op de agenda, hier fungeert de C-Las als
voorzitter.
In
de
DMC
zijn
alle
Landmachtwapens
en
dienstvakken
vertegenwoordigd en werden er onderwerpen
behandeld zoals, behoud landmachtblad,
zwevend personeel, stand van zaken
masterplan Atlanta(reorganisatie) enz.
Deze vergadering was het einde van het
ochtend programma, het middag programma
begon met het verplaatsen van Utrecht naar
Apeldoorn, uiteraard met dienst auto (nieuw
type BMW 5 serie) en chauffeur.
In Apeldoorn hadden we een bezoek aan
veiligheidsregio Oost-Gelderland met als
doelstelling, om van gedachte te wisselen over
de rol van de veiligheidsregio en de
mogelijkheden die samenwerking met defensie
biedt.

9 november 2012 was het zover, ik moest me
melden om 07.00 uur in DT op de
kromhoutkazerne
in
Utrecht.
Na
me
aangemeld te hebben bij de poort ben ik
richting werkvloer van de C-Las gegaan, hier
werd ik opgevangen door de Adjudant C-Las,
de Majoor Spel.
Na een korte kennismaking met de Majoor in
de koffiehoek kwam de C-Las binnen gelopen.
De eerste vraag die de C-Las me stelde na het
handschudden was of ik van voetbal hield, de
C-Las groot Feyenoord fan en veel dingen met
de voetbal wereld vergelijkt.
Na deze kennismaking heeft de generaal me
een rondleiding gegeven door het gebouw en
de werkplekken laten zien, wat me meteen
opviel is dat de C-Las geen eigen kantoor
heeft maar dat zijn bureau op de open
overzichtelijke
werkvloer staat tussen de
andere bureaus.
Er is achter zijn bureau een secure room waar
hij met hoog geplaatste functionarissen kan
vergaderen en er staat een bureau met
beeldverbinding met den Haag.
Deze secure room word twee keer per maand
doorzocht
op
afluisterapparatuur
en
bijzonderheden.
Na de rondleiding begonnen we met de
dagelijkse gang van zaken, het doornemen
van de grote stapel post die elke ochtend op
de generaal ligt te wachten, dit nam ongeveer
een klein half uurtje in beslag.
Het volgende wat op het programma stond
was een terugkoppeling met de PC-Clas (de
Generaal van Uhm) over de reorganisatie van
de Landmacht in de secure room. Hierbij
waren nog een paar Kolonels en Majoors
aanwezig, tijdens zo een vergadering zit er
niemand meer met pen en papier voor zn neus
maar maakt iedereen gebruik van een
beveiligde I-Pad.
De vergadering werd zo nu en dan
onderbroken om mij, zittend naast de Generaal
van Uhm, uitleg te geven over wat ze nou
precies aan het bespreken waren.
Na afloop van deze vergadering hebben we
samen met zijn Adjudant de agenda van de CLas voor de komende 4 weken door genomen.

Eenmaal in Apeldoorn aangekomen, zijn we
de vergadering begonnen met een voorstel
ronde en een lunch.
De
volgende
deelnemers
waren
vertegenwoordigd, Regionaal Commandant
Brandweer,
Coordinerend
Gemeentesecretaris,
Plaatsvervangend
Korpschef
politie,
Hoofd
regionaal
Veiligheidsbureau, Bestuurssecretaris VNOG,
Beleidsmedewerker
VNOG,
RMC-Noord,
Officier Veiligheidsregio, Ervaringsdeskundige,
Majoor Spel, C-Las en ik.
Zoals je kan lezen waren er een hoop
functionarissen aanwezig, een hoop waar ik
geen beeld bij heb van wat ze nou precies
doen.
Deze vergadering ging dan ook gedeeltelijk
aan mij voorbij, bij de vergaderingen in de
ochtend die allemaal Landmacht gericht waren
wist ik globaal waar het over ging, aan deze
veiligheidsregio vergadering met een hoop
externe kon ik geen touw aan vastknopen.
Na de vergadering hebben we een rondleiding
gekregen door het gebouw, met onder andere
de meldkamer 112 en het commandocentrum
van de veiligheidsdiensten, ambulance, politie
en brandweer. Hier maken ze ook gebruik van
het programma BMS maar dan voor
hulpdiensten.
Het einde van de dag naderde, het enige wat
nog restte was het thuis afzetten van de CLas. Na het thuis afgezet te hebben van de CLas en hem bedankt te hebben voor het
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meelopen van deze dag ben ik samen met zijn
chauffeur
terug
gereden
naar
de
Kromhoutkazerne in Utrecht.
Het was een interessante dag en heb een
goed beeld gekregen van wat de C-Las op een
normale doordeweekse dag doet en hoe druk
hij is.

De jongens stegen snel weer in en direct
daarop braken we in aan de Noord-zijde van
object wit 4. Nadat ik de beneden verdieping
had gezuiverd stootte de groep die
ondertussen op het inbraakpunt stond direct
door naar boven. Vanaf dat moment lagen we
constant onder vuur vanuit de objecten Wit 9,
10, 13 Oranje 9, 17, 18. Op hetzelfde moment
probeerde de vijand de objecten in sector
Oranje te versterken vanuit het Westen en
vanuit sector Rood. Daarop besloot de UITGC
om object Wit 4 uit te buiten als vuurbasis voor
de inzet van de andere pelotons. Ik kreeg met
mijn groep de opdracht om de weg die van
Oost naar West (tussen sector Rood en
Oranje) af te sluiten. Ik ben zelf met een
fireteam overgestoken naar de ruïne Wit2 om
van daaruit de weg af te sluiten, toen we net
lagen probeerde de eerste vijand al object
Oranje 9 te versterken. Deze vijand werd direct
uitgeschakeld met de MAG, daarna hebben we
nog twee vijandelijke paxen uitgeschakeld die
vanuit west probeerden bij te trekken. Na 30
minuten werd de situatie kritisch, want het
peloton had nog maar 25% munitie. Op dat
moment hadden we nog maar 2 bunkerfausten
in object Wit 4 en de voertuigen waren niet in
staat om ons te steunen op de objecten in
sector Oranje. De UITGC besloot om de
laatste bunkerfausten in te zetten op objecten
Oranje 17, 18 vlak voordat eenheid 6 de
inbraak deed aan de Noord-zijde van Oranje 9.
De bunkerfausten werden afgevuurd en kort
deed eenheid 6 de inbraak. Eenheid 6 bleek
zeer succesvol, Oranje 9 werd snel gezuiverd
en vervolgens sprongen zij door richting Zuid.
Tijdens de evaluatie bleek dat hierdoor de druk
op de vijand zo groot werd dat zij niet meer
effectief konden verdedigen.
Ondertussen
waren onze voertuigen uitgeschakeld en
moesten we door eenheid 5 afgezet worden bij
Oranje 9 om daar de beveiliging van eenheid 6
over te nemen.

Kpl van Zelst
Acie

OVG-4 Marnewaard.
Aangekomen op Marnerwaard op dinsdag 13
november rond 10:30 was de C-cie in het veld
en volop bezig met de actie voor die dag. Even
later rond lunchtijd kwam ik een O&T’er tegen
bij de BOS pomp. Ik vroeg aan hem hoe de
actie verliep. Vol trots verkondigde de
functionaris in zijn verhaal dat hij nog nooit
zo’n actie had meegemaakt, dat alles klopte en
er minimale gewonden aan eigen zijde waren
gevallen. Dat vanuit de compagniesleiding
snelle en goede besluiten waren genomen om
tot dit zeer positieve resultaat te komen. Ik had
dus een behoorlijk positieve indruk gekregen
van de actie.
‘s Avonds kregen we het bevel voor de
volgende actie. Aansluitend ging ik de
voorbereidingen in na voor een actie van 48
uur. Nadat ik ’s ochtends de laatste controles
had uitgevoerd stegen we in. De inbraak in de
oordrand ging snel en daarna ging ik met mijn
groep over op het veiligstellen van de
noordelijke baileybrug. Onder dekking van
rook van W en onderdrukkingsvuur door onze
eigen CV90’s op de flank werd de enkelrols
concertina snel weggetrokken door de CV90.
Meteen daarna ging de volgende groep over
op de brugverkenning, na enkele minuten werd
door W extra rook afgegeven om de
verkenning van de brug
voldoende te
maskeren.

Brug verkend en vrij van hindernissen en
explosieven, bereden inbraak op Wit 4.

Soldaat1 Stravers in actie.
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Samenvattend is het een mooie week geweest
waarbij we veel leerdoelen hebben gehaald.
De sfeer was zeer positief omdat iedereen het
gevoel had dat we 3 goede acties hadden
neergezet. Dit werd bevestigd tijdens de
bieravond, waarbij we helaas weer afscheid
moesten nemen van een van onze krijgers.
Stravers namens het peloton bedankt voor je
inzet het afgelopen jaar, ook tijdens deze
acties is weer gebleken dat je van grote
meerwaarde bent voor het peloton. Succes bij
45 verkenningspeloton.

bekijken die zij de vorige dag uitgebreid
schoongemaakt hadden onder dreiging van de
CSM.
Aangezien het behoorlijk fris was werden de
relaties getrakteerd op een heerlijk bakje snert
met stokbrood met als eind het meemaken van
een cieapel. Waarbij onze oude 2nd werd
gepromoveerd tot kapitein.
Na apel werd iedereen bedankt behalve de
vrouw en of vriendin en zijn we nog gezellig los
gegaan in de après-ski tent. De verhalen
houden we uiteraard tvoor ons zelf.

Sergeant Rejack.
Ccie

MARK BLAUWBAL STELT ZICH VOOR:
Relatie dag Charlie Compagnie
Bataljon en iedereen die
dit leest. Ik ben dus
Mark Blauwbal en wil mij
op
deze
manier
voorstellen aan jullie.
Weliswaar omdat dit mij
is opgedragen door de
CC. Dit omdat ik niet
echt graag op de
voorgrond sta.

Het is donderdag de 20e van december, in
gebouw 172 hang een spanning van jewelste..
alle voorbereidingen zijn getroffen en er heerst
alleen nog de vraag.. Wie neemt de lekkerste
vriendin of vrouw mee vandaag?
Om half 1 barst het familie spektakel los, op
locatie 1 de filmzaal. Hier kregen de relaties
van de militairen eerst een spectaculaire film te
zien om een beter inzicht te krijgen over onze
job als militair en onze Cie in geheel.

Ik ben geboren op 27 februari 1989 te China
waar ik mij heb moeten vermaken tot ik op mijn
e
15 naar Nederland ben verhuisd. Nou oké niet
echt verhuisd, maar meer ben blijven hangen
toen ik bezig was met mijn wereld reis. Hier
ben ik opzoek gegaan naar werk en kwam 20
april 2005 terecht aan de lopende band. Dit
heb ik 3 dagen vol weten te houden, en toen
verviel mijn favoriete uitspraak: Een dag niet
gelachen is een dag niet geleefd. 24 april 2005
ben ik als bewaker terecht gekomen bij de
benzine pomp langs de A1 en hier ben ik
blijven hangen tot ik werd mee genomen door
de Julliet Whiskey van de Delta Compagnie.
Dit gebeurde op 26 november 2012 en die
e
nam mij mee naar het 45 om bij de Delta
Compagnie Whiskey 1 te worden. En daar ben
ik nu druk mee
bezig. Zo was mijn
eerste
taak
het
verzorgen van 2
gerepareerde .50’s.
Vanaf dat moment is
het in een sneltrein
gegaan. Zo heb ik
moeten
leren
kaartlezen, vuurtjes
aanvragen,
.50
wapen handelingen,
radio procedures etc
etc.
Om
deze
redenen ben ik maar

Na een luid applaus voor de film ging onze
kapitein verder met zijn interpretatie van een
korte uitleg van de Cie…30min later verlieten
iedereen de filmzaal gereed voor actie.
De relaties werden opgedeeld in 2 groepen
voor een gemixt programma die werd
uitgevoerd door onze eigen Hanen.
De relaties kregen o.a. een static show van
onze wapens en voertuigen. Hierbij mochten
ze zelf ervaren wat een wapen weegt en wat je
door een mono of lion ziet. Ook mochten de
relaties in de simulatie ervaren om met wapens
te schieten. Dit was voor veel relaties een erg
leuke ervaring. Na de sim werden de relaties
begeleid richting het OVG huis. Waarbij zij een
demo kregen te zien waarbij een groep van
ons een huis in Rood nam om zo een high
value target te bevrijden. Als snack mochten 2
relaties vrijwillig mee doen om zo het huis te
zuiveren en 1st rangs te ervaren wat wij doen.
Als laatste werden de relaties getrakteerd op
een kijkje bij onze voertuigen waarbij zij zelf
het voertuig in mochten en aanzetten en om zo
te zien wat onze werkplek te velde is.
Inmiddels was het alweer half 4 en mochten de
relaties de legering van hun eigen militairen
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zo veel mogelijk aan de studie geweest. Zowel
onder als buiten dienst tijd zodat ik met de
SOB IV operationeel was en ook daadwerkelijk
kon optreden als zijnde DE Whiskey 1 van de
Delta Compagnie.

door middel van lessen die vervolgens in de
praktijk behandeld werden.
Als eerste zijn we begonnen met MCHP. Dit is
een manier van inzet om bijvoorbeeld
smokkelwaar te vinden, verdachte personen te
pakken, veiligheid te creëren of het
afgrendelen van routes. Dit hangt uiteraard
van je opdracht af. Ik had nog niet zoveel
ervaring hiermee. Voor mij is er een heleboel
duidelijk geworden na het behandelen van de
stof.

De Eerste week van deze SOB was wel even
wennen. Voor het eerst dagen van huis, geen
internet op me mobiel dus ook geen facebook.
7 vuurtjes gedaan
waarvan 2 lost en 5
unobserved. Lekker
begin
van
mijn
loopbaan
als
Whiskey
zijnde
zullen
we
maar
zeggen.
In de eerste week
ging
niet
alles
volgens plan. Maar
heb wel een hoop
nieuwe
dingen
geleerd. Waaronder
het hoe en wat bij de mortieren, vooral het
richtwerk, Maar ook heb ik over de schouder
van mijn Julliet mee gekeken omdat ik straks
zijn functie zal overnemen door de
e
reorganisatie binnen de krijgsmacht. De 2
week kwamen we van een koude kermis thuis.
We zouden met de 120mm mortieren gaan
schieten. Laat dat nou niet door zijn gegaan.
Dus hebben we de dinsdag 50 granaten
mogen verschieten met onze eigen Mike’s
waarna onze SOB erop zat. En nu zijn we
weer druk op de kazerne met het vullen van
mijn bouwsteen en verdere studie voor een
weekje Baumholder in januari.

Bij het search gedeelte kregen we een golf
voertuig aangeklikt. Door middel van korte
lessen werd de 5-20 check behandeld en hoe
golf te werk gaat bij IED’s, verdachte dingen
en hoe ze te werk gaan bij kritieke
terreindelen. Nadat dit in de praktijk werd laten
zien vielen de puzzelstukjes op hun plek wat
betreft het search gedeelte.
Voor het laatste leerdoel kregen we en
transportpel aangeklikt ten behoeve van
konvooibeveiliging.
Tijdens
een
konvooibeveiliging zorg je ervoor dat het
transportelement veilig van A naar B komt.
Hiervoor heb je verschillende elementen. Het
verkennende element rijdt voor het konvooi uit
om de route te verkennen en eventuele
derouteer routes te vinden. Mocht er alsnog
iets mis gaan in het konvooi is er altijd nog het
bewakend element voor nabijbeveiliging en
360 etc. Al met al een geslaagde eerste twee
weken waarin ik veel geleerd heb.
De derde week zaten we in de strook van
Leusderheide. De eerste dag hadden we een
konvooibeveiliging. Vervolgens hebben we een
verzamelgebied ingericht en een afwachtende
houding
aangenomen
voor
onze
vervolgopdracht. Dinsdagavond hebben we
een
objectverkenning
gedaan.
Woensdagochtend kwamen we aan op een
boerderij waar we vervolgens konden eten en
rusten. Nadat iedereen weer uitgerust was
kregen we onze laatste opdracht, oefenvijand
voor eenheid 9. Na een lange nacht
verplaatsten
we
naar
de
rustlocatie.
ste
Donderdag hebben we MCTC afgebouwd, 1
onderhoud
gepleegd
en
vervolgens
terugverplaatst naar Ermelo.

Hier laat ik het bij. We zullen elkaar vast nog
wel eens tegen komen.
Met vriendelijke groet,
Mark Blauwbal
Whiskey 1, Delta Compagnie 45 PIB RIOG

MRAT op OTP ZOUTKAMP
Ik ben Sld Degeling. Ik ben werkzaam als
chauffeur Fennek Anti-tank bij eenheid 7 van
de D-cie. Van 29 oktober t/m 15 november
hebben wij de oefening OTP Zoutkamp
gedraaid. In deze oefening was het de
bedoeling om de eerste twee weken in
Marnewaard en omstreken de onderdelen
search, MCHP (Mobile checkpoint) en konvooi
beveiliging te behandelen. Dit werd gedaan

De Anti-tanker van eenheid 7 Sld Degeling

LFX verslag van de Mortieren
Het is een koude dinsdagmorgen en we zijn
net opgestaan van een nachtje in het veld.
En hoewel het gesneeuwd heeft en het een
goede -8 is waren de slaapzakken warm.
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Dus snel de kleren in, meurbaalen in de tassen
en die weer de bakken in.
Daar klinkt het commando “in stelling”. Rap
wordt er gewerkt en in no time klaar om te
schieten.
Vervolgens snel verzamelen voor praatje van
de baan commandant en we zijn klaar om ons
deel van de Life Fire Exercise (LFX) te leveren.
Vandaag is de dag, we hebben een hoop
geoefend. En vandaag gaan we 81mm
schieten terwijl er infanterie voorwaarts gaat,
krijgen we contact met vijand in stelling, die we
zullen uitschakelen met onze .50’s. En hoppen
we door naar een 2e stelling om dan nog een
keer 81mm te gaan schieten.
Maar helaas te veel mist, en te weinig zicht. En
we doen uiteindelijk heel weinig.
Gelukkig voor ons was dat alleen de eerste
dag. De volgende dag hebben we wel ons ding
kunnen doen en zijn we lekker bezig
geweest. Helaas hebben we door veiligheid’s
beperkingen niet vreselijk veel kunnen
schieten. En omdat we op een andere baan
stonden hebben we ook niet veel mee
gekregen van “het gevecht”.

2012-4
(SOB-SOMS)
afgerond.
45
e
Pantserinfanteriebataljon,
van
de
43
Gemechaniseerde Brigade in Havelte, heeft
van dit moment gebruik gemaakt om een
oefening uit te voeren als nooit te voren. “Dit is
de eerste keer dat we op deze schaal, met de
CV90 en met de integratie van alle middelen
die we hebben, in een bataljonssetting een
schietoefening met scherpe munitie houden”,
zegt
commandant
van
45
Pantserinfanteriebataljon
Luitenant-kolonel
Ludy Schmidt. Vier keer per jaar worden in
Duitsland schietoefeningen georganiseerd,
maar toch zorgt deze LFX voor extra, gezonde
spanning bij de militairen. “Fouten maken is bij
scherpe schietoefeningen op dit niveau
onacceptabel.
De
gevolgen
kunnen
catastrofaal zijn, maar het vertouwen in elkaar
en de daarbij horende kennis en vaardigheden
zorgen dat we dit soort oefeningen foutloos
e
uitvoeren”. Dat uitgerekend het 45 deze LFX
draait is geen toeval. Het bataljon heeft de
afgelopen twee jaar veel moeten pionieren
t.a.v. optreden met de CV90. Het is een rol die
past bij de can do mentaliteit van het bataljon.
Teamwork
Terwijl de mist langzaam optrekt vertrekt een
konvooi van tientallen CV90’s en YPR’n
richting de schietbanen. De imposante
militairenvoertuigen in het winterse landschap
geven een indrukwekkend beeld. Het echte
werk gaat nu eindelijk beginnen. Het bataljon
gaat een gebied heroveren, de bezetters
verdrijven en vervolgens verdedigen. “In een
tactische
setting
gaan
onze
CV90’s
gecombineerd met hun uitgestegen groepen,
anti-tank pelotons,
mortiergroepen en ,
verkenners
deze actie uitvoeren”,legt de
Commandant
van
de
BPantserinfanteriecompagnie, Kapitein Sander
Donker, uit.

Aan het einde hebben we het 2 dagen
koud/nat gehad en niet veel geschoten. Maar
is het toch stiekem wel tof om aan zo’n grote
schietoefening mee te doen.
B. Breure Sld1.

Unieke Live Fire Exercise eist precisiewerk
In een mistige boslandschap in het Duitse
Bergen Hohne worden in de vroege
ochtend voorbereidingen getroffen voor
een grootschalige schietoefening.
Het
geluid van ronkende
pantservoertuigen
leidt
naar het verzamelgebied waar
militairen van verschillende eenheden van
45 Pantserinfanteriebataljon (Painfbat) in
een dikke pak sneeuw gereedstaan om over
te gaan tot een actie waar ze gedurende het
opwerktraject naartoe hebben gewerkt,
een unieke Live Fire Exercise (LFX).
Diverse eenheden van de Koninklijke
Landmacht hebben afgelopen december de
Schiet Oefeningen in Bergen en Munster-Süd
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Op verschillende plekken in het terrein staan
eenheden met de diverse wapensystemen.
Ook het krachtige antitankwapen Gill staat
klaar voor gebruik. De 120mm mortieren van
e
de 14 Afdeling Veldartillerie en de 81mm
mortieren
van
de
Manoeuvreen
ondersteuningscompagnie van 45 Painfbat
starten met het afvuren van hun mortieren.

OM102. Ook de tonnerpiloot heeft de baan niet
scherp en na een kleine deroutatie toch
aangekomen op de baan waar we de hele dag
met 2 pelotons zouden blijven. Na het
uitstijgen voor bijna iedereen een ´Ojaerlebnis´. Onder het poortje door de baan op,
links muurtjes voor opstellingen, rechts bos en
een kar waar je onder kan liggen, halverwege
de baan een slootje van links naar rechts,
ARAL pomp links in het voorterrein en rechts
achter een paar huisjes. Hier is iedereen wel
vaker geweest!
Het was een koude morgen en er lag nog een
paar centimeter sneeuw, het was dus lekker
dat de baanorganisatie al gezorgd had voor
een warm wachthok waar afgehangen kon
worden. Na de verplichte praatjes van de
baancommandant en de HSI ging de HSI
verder
met
de
opdracht
aan
de
groepscommandanten. In het wachthok stond
een maquette van de schietbaan dus ideaal
om te gebruiken bij het bevel. De groepen
werden ingefloten door de commandanten en
e
zo was dus iedereen klaar om de 1 runs te
gaan maken.
e
De 1 groep staat klaar in de startblokken en
na het teken van de HSI begint de groep in
enkelcolonne voorwaarts te gaan. Na enkele
tientallen
meters
komen
de
eerste
papkameraden op. De voorste man doet zijn
contactdrill en een melding en de rest van de
groep
volgt
zijn
voorbeeld.
De
groepscommandant besluit voorwaarts te gaan
over de vijand heen en schreeuwt zijn groep
vooruit. Na een hoop sprongen voorwaarts is
er geen vijandcontact meer. De groep
consolideert en na een snelle fuco melding
komen de schijven alweer omhoog. De vijand
komt snel dichterbij en is nu met zoveel man
e
dat de groep moet gaan afbreken. De 1
mannen beginnen achterwaarts te springen.
Na 1 sprong tikt de HSI iemand op zijn
schouder, ´ga jij maar liggen, je bent gewond´.
Verbaast kijkt hij de HSI aan met grote
vraagtekens waarom hij gewond is. Iedereen
in de groep schreeuwt door dat er een
gewonde gevallen is en voeren hier ook de drill
voor uit. Tot er nog een gewonde valt, en nog
een, en nog een, en ook de gpc is
uitgeschakeld. Er zijn nu nog maar 2 man over
van de groepen de HSI roept ´Einde actie,
ontladen’. In de evaluatie komen verschillende
zaken naar boven: te lange sprongen, denk
aan de 30 graden regel, en niet trechteren.
Nog 1 belangrijke regel vergeten: NOOIT
verplaatsen als de sector nog niet leeg is. Dat
verklaart al die gewonden natuurlijk, denkt
e
iedereen. Na de 1 run over de baan zijn er
weer een aantal belangrijke punten boven
water gekomen waar we op moeten lettenen
alle neuzen staan voor de rest van de dag

Deze vorm van vuursteun geeft de CV90’s de
kans het gebied in te trekken. Na enkele
minuten
stijgen
de
gecamoufleerde
manschappen uit en verdwijnen zij het terrein
in. Vanuit alle kanten klinkt het geluid van
schieten. De harde klappen van de mortieren
en CV90’s gemengd met het mitrailleur- en
geweervuur van de infanteristen te voet en de
Fenneks. De infanteristen verplaatsen zich op
tactische wijze richting het bezette gebied.
Urenlang gaat het gevecht door, waarbij de
Compagniescommandant moet reageren op
acties van de tegenpartij. Uiteindelijk weet het
bataljon de missie te voltooien en komt er een
einde aan een lange en intensieve dag.
Het doel van de oefening is het trainen van de
samenwerking tussen verschillende eenheden
van het bataljon met scherpe munitie in een
tactische situatie. Volgens Donker is dit
bijzonder goed geslaagd. “Dit is de perfecte
manier om te laten zien hoe de verschillende
eenheden
over
het
vereiste
militaire
vakmanschap en discipline beschikken en
elkaar hierbij aanvullen. Met de gebruikte
wapensystemen is precisiewerk een must. We
hebben vandaag laten zien dat we inzetbaar
zijn voor complexe missies met een zeer hoog
geweldsniveau en dat ook vechten voor vrede
en veiligheid een taak is die wij zeker
aankunnen”.

SOB Ccie op OM102
e

De
1 schietdag
van
de
SOB.
Op
maandagavond tijdens het praatje te horen
gekregen dat we naar baan OM102 gaan.
´Welke baan was dat ook alweer´ hoor je de
meeste mensen denken. Niemand die zeker
weet of hij daar weleens geweest is. De
volgende morgen de 4tonner in en op naar
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weer in dezelfde richting. De rest van de dag
zijn er dan ook geen gewonden meer gevallen
tijdens het voor- en achterwaarts gaan. Ook de
andere
aangehaalde
punten
worden
meegenomen in de volgende runs. De ene
groep staat alweer klaar als de andere van de
baan afkomt en zo konden we lekker snel
doordraaien en zo veel mogelijk de baan over.
Om een uur of 4 was het einde schieten en
heeft iedereen een goed gevoel overgehouden
aan de schietdag op OM102

Zaten en dit gevaarlijk zou kunnen worden
(Dat houdt het juist spannend!).
Na weer verplaatst te hebben kwamen we aan
op een andere locatie. Ik had hier wel minder
zicht op het doel als de eerste locatie, maar
het was goed genoeg om de “TANGO” (voor
de liefhebber een Russische PT-76 op 700m)
uit te schakelen.
Nu was het wachten op de klapschijf die op
zou komen. Dit zou het sein zijn dat het
voertuig (doel) in het voorterrein reed. Tijdens
het wachten hadden we wat tijd om wat peppie
foto’s te maken zoals deze:

GILL schieten tijdens LFX
De LFX actie die wij met delen van het bataljon
tijdens de afgelopen SOB gingen doen is veel
over gesproken. Vooral over hoe “peppie”
deze wel niet ging worden. We zouden 2 runs
doen met de B-cie, 1run op woensdag voor AT
eenheid 9 en een run op donderdag voor AT
eenheid 7
Woensdag 12 december 2012 (LFX)
Bij de eerste run zou eenheid 9 aangeklikt zijn
bij “B-cie plus” en hun kunstje daar laten zien
(GILL schot .50 enz.), maar dat liep anders
zoals we allemaal weten. De mist was deze
dag de grootste vijand waardoor er uiteindelijk
geen schot is gelost.
Donderdag 13 december 2012 (LFX)
Dit is de dag dat ik mijn eerste operationele
GILL schot ging doen. Na een aantal praatjes
die we hadden gehad wisten we dat dit de
actie der acties van SOB zou gaan worden.
De groep van ATeenheid 9 die de dag ervoor
geen schot heeft kunnen lossen door de mist
is aangesloten bij eenheid 9 zodat zij ook hun
schot vandaag konden lossen.
Toen de actie van de Bcie begon was het voor
ons alleen maar wachten, wachten en nog
eens wachten……
Toen kwam in een keer het bericht over de
radio dat ze op een “TANGO” zijn gestuit.
Op dat moment ging door mij heen: “Eindelijk
voorwaarts, eindelijk mogen wij ons werk laten
zien.” En daar gingen we, richting ons doel met
in mijn gedachte: “Ik ga zo dadelijk 66.000
euro het voorterrein inschieten!”.

Na 30-45 min zei mijn commandant dat de
klapschijf opkwam. Daar ging hij dan! De
procedure om af te vuren werd uitgevoerd en
ja hoor, ik kreeg een kleine storing (Thermalrestart kwam er in beeld). “Dat heb ik weer!”
Gelukkig kreeg ik raket beeld en ging de lock
vrij soepel, en ja daar ging hij…!! Toen kwam
ik in de rook te zitten van de raket, maar heb ik
de treffer gelukkig nog wel kunnen zien door
het warmtebeeld. Dit werd helemaal zeker toen
ik om mij heen hoorde: “TREFFER”. Dit gaf mij
een opgelucht gevoel, want ja, je zou hem
maar MISSEN….
Na mijn schot mochten E en D gaan vuren op
de klapschijven/boom met de .50 op de
Fennek Ondertussen ging de Kpl Kleine
Schaars van AT eenheid 9 zijn raket afvuren
op een gepantserd voertuig op 1200meter.
Uiteindelijk is mijn gevoel over deze LFX goed
en heb ik veel geleerd. Het was lekker om
weer ons werk te kunnen doen, want een GILL
schieten wij niet elke SOB!

Eenmaal
aangekomen
op
onze
afwachtingsoloactie stapten mijn commandant
(KPL1 Haak) en ik (KPL1 Lamboo) uit, met
onze spulletjes en verplaatsten wij ons naar
onze afvuur locatie.
Daar hebben we het systeem opgebouwd en
was het afwachten wat komen ging. Na een
tijdje waarnemen werden wij van deze locatie
afgehaald, omdat we te ver in het voorterrein

KPL1 Lamboo
AT eenheid 7
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Jan laat doorzettingsvermogen zien

te voeren. Na een lange anderhalve minuut
vond Jan het welletjes geweest. Bij 42 puchups stopte hij zijn poging, waardoor hij
ruimschoots aan de uitdaging had voldaan.
Klein detail; jammer dat hij geen 45 puch-ups
deed, maar 42 (zeker oud zeer bij Jan). Of de
telling helemaal betrouwbaar is laten we buiten
beschouwing, want de telling werd uit gevoerd
door collega SMOD SM Beers van de Delta
compagnie.

Elke militair is verplicht
om één keer per jaar
deel te nemen aan de
DCP (defensie conditie
proef).
De
defensie
conditieproef
kent
verschillende
eisen,
deze
eisen
zijn
gebaseerd op geslacht
en leeftijd. Des te ouder
de militair is, des te lager
de eisen van de test
worden.
Voor
een
mannelijke militair van
50 jaar, zijn de volgende eisen gesteld. In het
eerste deel van de test moet de mannelijke
militair van 50 jaar 12 puch-ups en 18 sit-ups
uitvoeren. In het tweede deel moet deze
militair 2000m lopen binnen 12 minuten.
Defensie heeft deze eisen niet zonder reden
omlaag gesteld. Defensie vindt dat deze eisen
reëel zijn, omdat de werkzaamheden van een
militair op hogere leeftijd minder fysiek zwaar
zijn geworden. Militairen vanaf 40 jaar moeten
aan een extra eis voldoen. De militairen
moeten zich eerst medisch keuren bij de arts,
voordat zij de DCP officieel kunnen afleggen.

Wat de sergeantmajoor Overmars
deze dag heeft
laten zien, is een
voorbeeld
voor
vele militairen die
bijna
50
jaar
worden. 40 puchups
doen
op
doorzettingsvermo
gen en natuurlijke
kracht.
De
sergeant-majoor toonde collegialiteit naar zijn
groepsleden, om de altijd lastige DCP uit te
voeren, ongeacht wel of niet een medische
keuring. Jan beloofde na de DCP (die hij
ruimschoots had gehaald) direct een afspraak
met de arts te maken, om zich medisch te
laten keuren. 24 oktober zal Jan de DCP
wederom uitvoeren, alleen dan wel met een
formulier waarop staat dat hij medisch is
goedgekeurd. Jan wil deze dag samen met
collega lange Jan (Oscar1) de DCP officieel
gaan afleggen. Hopelijk wordt Jan door onze
medische
wonderen
van
het
gezondheidscentrum goedgekeurd en kan hij
zijn wens in vervulling laten gaan.

ste

Bij het 45 pantser infanterie bataljon werken
maar een klein aantal militairen, dat 50 jaar of
ouder is. Jan Overmars is één van deze
militairen. Jan Overmars (beter bekend als
sergeant-majoor Overmars of Oscar) heeft dit
jaar de Abrahams leeftijd bereikt. 17 oktober
2012 stonden 20 fanatieke militairen om
1300uur gereed bij het sportbureau van de
Generaal-Spoorkazerne om de DCP af te
leggen,
waaronder
de
sergeant-majoor
Overmars. Helaas had Jan zich niet medisch
laten keuren, dus mocht hij de DCP niet
officieel afleggen. Jan had besloten om
onofficieel deel te gaan nemen ter motivatie
van de korporaals van de Oscar groep Bravo
compagnie.

Dit artikel is geschreven, omdat ik de
kwaliteiten van de sergeant-majoor (met SV)
Overmars had onderschat. Laat het een les
voor alle militairen en burgers van het regiment
Oranje Gelderland zijn, nooit te oordelen op
uiterlijk.
TIC, Bravo (Leeuwen) Compagnie
Sgt1 (Kees) Jelies

Bij aanvang van de
test
werden
sommige mensen
luidruchtig of juist
stilletjes.
Alle
symptomen van Ik
2-651
(stress)
werden zichtbaar.
Jan werd uitgedaagd door de TIC van de
Bravo compagnie om als Abraham meer dan
40 puch-ups uit te gaan voeren. Jan keek de
TIC’er aan en glimlachte als een boer met
kiespijn. De sport sergeant telde af, drie, twee,
één en start. Jan begon snel zijn puch-ups uit

De groene laars
De groene laars is een wisseltrofee binnen de
Bravo-cie. Deze trofee word tijdens de
jaarlijkse alternatieve FIT competitie uitgereikt
aan het winnende team binnen de compagnie.
Week 48, op 27 November was het zover.
Vroeg in de ochtend werd het uitgestegen
infanterie volk opgehaald en weggebracht naar
Assen. Eenmaal aangekomen op de kazerne
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te Assen werd de cie opgesplitst in 2x3
groepen.

En de temperatuur in de atmosfeer een
“behaaglijke -56 graden heeft..”

De 1ste 3 groepen, waar mijn groep
toebehoorde, begon met een warming-up op
de touwbaan. De andere helft van de cie
moest direct aantreden voor de competitie op
het onderdeel HIBA. Het 2de onderdeel was
de speedmars naar de schietbaan Witterhaar,
waar we een 3-tal schietoefening hebben
geschoten. Het 3de onderdeel: Een mars van
7,5 km met daarin 2 LTV opdrachten (puzzel
en wateroversteek) verwerkt. 4de onderdeel:
mars 10 km door middel van RACR.
Na onze benen goed los te hebben gelopen
zijn we per 3 groepen richting het oefenterrein
Havelte gependeld per YAP. Aangekomen in
Havelte kregen we het volgende opdracht:
groepsonderkomen
bouwen
met
een
vuurscherm. De bedoeling was om het vuur de
hele nacht te laten branden anders kon het je
punten kosten voor de ranking.

Met de woorden : “BOEAJA !!” begon de “pax”
met zijn duikvlucht naar beneden waar een
snelheid werd gehaald van zo’n 1342 km p/h

Het publiek op de grond hoorde duidelijk de
knal ( red: BOEmmmAAAAJAAAA!!) tijdens
doorbreken van de geluidsbarrière toen de
“pax” naar beneden vloog.
Na 5 minuten opende de “pax” zijn parachute
om vervolgens na 5 min te landen in zijn creek.

28 November 07:00u reveille zoals op
oefening. De groepscommandanten kregen te
horen dat ze een wisselprogramma (oriëntatie
en vlot bouwen/varen) voor de boeg hadden.
Mijn groep begon in de ochtend met het
oriëntatie met een munitiekist van 40 kilo. In de
middag draaide het programma en gingen we
vlot bouwen en een stuk varen waarna de FIT
werd afgesloten met een warme blauw hap.
Voor ons was de mind-set niet het winnen
maar kijken waar we staan (fysiek). Mijn groep
moest behoorlijk hard werken om onze positie
te behouden. Even dreigde onze plaats in
gevaar te komen. Wij zijn laatste dan wel 1ste
van onder geëindigd. Tja, wat wil je als je de
oudste LEEUW van de Bravo-cie in je groep
hebt.

Tijdens de landing kwam de “pax” nog een
vlag tegen op zo’n 200 mtr hoogte van een niet
nader te noemen andere Cie van dit bataljon,
waar de “pax” overigens hartelijk om moest
lachen waardoor er ( krokodillen-) tranen in zijn
ogen verscheen.

Sgt1 Martis, Bcie 3e Pel

Para BOEAJA,
Afgelopen zondag 14 oktober (verschillende
tijdzones) heeft iemand van de vierhoek van
45 A –Boeaja- Cie een aantal records
gebroken door met een parachute een sprong
te maken van 39 km hoogte.
(red: betrokkene blijft liever anoniem)
Vanuit een ruimtecapsule sprong de “pax” naar
beneden terug naar zijn creek waar hij
vervolgend weer (helaas) opwarmde.
Uit anonieme bronnen wordt beweerd dat de
“pax” ook geen beschermende kleding wilde
dragen omdat hij naar eigen zeggen “toch al
aan het vervellen was.”
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Gezien in HS op de SOB.........

De sprong wordt gebruikt in het onderzoek
naar krokodillen die met hun eigen lijf door de
geluidsbarrière gaan.
De sprong was eerder al enkele malen
afgelast omdat de ‘pax” naar eigen zeggen:
“een windje dwars heeft na het verorberen van
gevogelte..”
Records die zijn gebroken:
• Hoogste krokodil ooit (39 km)
• Snelste krokodil ooit (1342 km p/h)
e
• 1 krokodil door geluidsbarrière (Boemmmaaajaa)
• Krokodil die windje laat op ongekende
hoogte (tussen 39 een 33 km hoogte)

FOXHOLE DELTA-cie “Under Construction”
In week 37 is de Delta-cie verhuisd van het
oude vertrouwde gebouw 30 naar het nieuwe
onderkomen gebouw 48.
De verhuizing staat symbool voor de
definitieve overgang van Ststcie naar Deltacie.
Om de koffiekamer/bar alvast aan te pakken
heeft “grafity junky”

JPB.

het nieuwe

logo op een van de muren gezet.
JPB bedankt!
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De Smo van de Acie had zich inschreven voor de cursus KTM: hieronder de ontvangen
meldingsinstructie (dtv de STOP coördinator van het bataljon):

Meldingsinstructie KTM voor gevorden….
Opleidings- en Trainingscentrum Rijden
RvS Kazerne / Strijpse Kampen

Meldingsinstructie
KTM VOOR GEVORDERDEN
Naam cursist : Sm Binsma
Peoplesoft ID nummer :
Startdatum opl/training : 07-01-2013
Eenheid afkomstig : Alfa krokodillen compagnie
1. Inleiding:
Voor u ligt een meldingsinstructie van het Opleidings- en Trainingscentrum KTM VOOR GEVORDERDEN.
Wij verzoeken u de informatie in dit document goed te lezen om. Het OTCRij wenst u veel succes en
vooral plezier tijdens uw rijopleiding en/of training.

2. Melden
a. Plaats : Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot
Locatie: Strijpse Kampen – Gebouw 522 (Parijs)
b. Parkeren : In de bosjes
c. Tijd : 06:00 aanwezig, indien niet aanwezig zult u deelnemen aan de cursus drie wieler voor niet gevorderden.
d. Tenue : Koninklijke Landmacht : Pendek
Koninklijke Marechaussee : Zij zullen u ten alle tijden begeleiden wegens het niet in het bezit zijn van uw drie
wieler rijbewijs.

3. Dagindeling
Dienst/ appél : 06:00
Lunch : Doen wij niet aan.
Lessen tussen : 06:00 t/m 05:00
Het lesrooster ontvangt u op de dag van opkomst dzv van uw driewieler instructeur.
De syllabi kunt u desgewenst inzien op onze internet pagina www.KTMvoorgevorderden.net
Vanaf de functie sergeant majoor kunt u terecht op www.driewielervoordenietgevorderden.net
avondbelasting bestaat uit: Dagelijkse MT doorzorg van ELNT Koops.

4. Cursusverstoringen
a. Verlof
Doen wij geen zaken mee.
b. Bijzonder verlof
Je bent een krokodil of niet. Een Krokodil neemt geen verlof.
c. Ziekte en medische mutatie ontheffing sport
Mutatie? Ziek? Krokodil? Gewoon niet!
d. Bij verhindering
Driewieler cursus voor U.

5. Kleding

en uitrusting

a. Algemene uitrusting
Pendek
b. Motorkleding
Krokodillen dragen geen motorkleding wij zijn niet te verslijten.
Motorhandschoenen
Krokodillen doen hier niet aan.
Motorlaarzen
Aan samen met uw Pendek
Motorjas
Motorjas? Kan je dat eten?
Motorbroek
Is pendek niet broek genoeg?
De motorhelm
Alleen benodigd als SM op de driewieler.
Bovenstaande materialen en kleding zijn een vereiste. Indien u niet in het bezit bent van correcte motoruitrusting kunt
u niet in de opleiding worden genomen!

9. Voeding
Leeuwen en Hanen.
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