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Ik wil hier als Regimentscommandant mijn
oprechte dank, waardering en respect
uitspreken voor de eervolle en waardige
manier waarop de vele reünie verenigingen en
commissies
van
het
Regiment
onze
herdenkingen gestalte geven en dat al vele
tientallen jaren lang.
Daarnaast is het Regiment met een Erewacht
en haar Vaandel aanwezig geweest bij de
kroning van Zijne Majesteit Koning Willem
Alexander in Amsterdam. Ik beschouw dit als
een grote eer, voor de aanwezigen maar zeker
ook voor ons Regiment. Verder hebben wij de
waardige herbegrafenis uitgevoerd van een
kameraad van 16 RI, de Sld Jan de Ridder, op
het Ereveld op de Grebbeberg is hij met zijn
kameraden herenigd. Ook is het zogenaamde
“steentjesmonument” in Ermelo onthuld met
een waardige ceremonie in aanwezigheid van
de families. Dit monument staat voor onze
collega’s
die
ons
onder
vredesomstandigheden zijn ontvallen.
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Van de Regimentscommandant,
Geachte Regimentsgenoten,

Het zomerse weer is eindelijk
gearriveerd in Ermelo en het
zomerverlof staat voor de deur.
Tijd om even terug te kijken op de
afgelopen maanden en de meer
dan voldoende en afwisselende
hoogtepunten.

Als Regiment hebben we de afgelopen
maanden een drukke tijd gehad met het op
een gepaste wijze eren en gedenken van onze
voorgangers
bij
de
vele
succesvolle
herdenkingen en reünies. Variërend van de
herdenking van onze voorgangers die op de
Grebbeberg
hebben
gevochten,
de
Oorlogsvrijwilligers die in Nederlands Indië
hebben gediend via onze voorgangers van het
6e Infanteriebataljon Nederlands Nieuw
Guinea naar de Troepenmacht in Suriname.
Als laatste zal op 21 Augustus aanstaande de
ISAF reünie plaatsvinden voor hen die
uitgezonden zijn geweest naar Uruzgan met
BG 6 en 7.

Tenslotte wordt sinds kort onze historische
collectie RIOG in het stafgebouw van het
bataljon ten toon gesteld. De eerste exposities
van alle stamregimenten en stameenheden
zijn ingericht. Ook hebben het archief van het
Regiment en het depot van de collectie hun
plaats gekregen in ons stafgebouw. Hiervoor
zijn wij bijzondere dank verschuldigd, voor zijn
grote betrokkenheid en inzet, aan onze
conservator: de Aoomb de Niet. Ik nodig U
allen uit een kijkje te komen nemen in onze
historische collectie. Uw verhalen over de
geëxposeerde stukken maken het geheel
compleet en worden zeer gewaardeerd.
Zoomen we in op 45 Painfbat RIOG dan
hebben we op het gebied van opleiding en
training
vele
verschillende
activiteiten
uitgevoerd. Zo hebben we ons verder
bekwaamd in ons vak met tactische
oefeningen zonder troepen op bataljons- en
pelotonsniveau
en
alweer
de
eerste
staftraining met de bataljonsstaf doorlopen. Op
het gebied van schietvaardigheid zijn onze
mortieren ruim aan de bak geweest en ook te
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Kijken we vooruit dan zien we na het
zomerverlof
een
volle
Regimentsweek.
Beginnend op maandag de 19e Augustus met
relatiedagen voor de Compagnieën, gevolgd
door de Regimentssportdag op de dinsdag en
op woensdag de 21e Augustus de grote ISAFReünie met aansluitend een grote feestavond
voor de reünisten en het gehele bataljon. Op
donderdag zetten we de regimentsweek verder
voort met een historische ochtend, de beruchte
bataljonsquiz en in de middag de uitreiking van
de veteranenspeld door onze oudere
veteranen aan de nog actief dienende
veteranen. We sluiten de week af met een
open dag en de beëdiging op het marktplein in
onze garnizoensstad Ermelo.

voet is er op het ISK en door onze SLA’s weer
veel en goed aan de basis gewerkt.
Voor wat betreft de oefeningen is, naast de
bijzondere Mentex eind juni en enkele kleinere
oefeningen, het gehele bataljon in Mei naar het
oefenterrein Boletice in Tsjechië afgereisd. De
oefening werd al snel gedomineerd door een
vervelende Tekensoort en een enorme
hoeveelheid water, helaas heeft dit geleid tot

Rest mij nog U allen, en diegene die u dierbaar
zijn, een zeer goed verlof toe te wensen.
Geniet ervan, U hebt het verdiend !
Waakzaam & Stoutmoedig,

grotere aanpassingen aan de oefening.
Memorabel was hierbij, ondanks de regen, de
zeer geslaagde weekendbreak in Praag. Ook
bleek het teveel aan water in Tsjechië en
Duitsland ertoe te leiden dat het 10 dagen
extra duurde voordat we onze voertuigen terug
hadden in Ermelo, dit had nogal wat gevolgen
zowel voor de treindetachementen als het
onderhoud na oefening. Een bijzonder moment
was de uitreiking van de Regimentslegpenning
met volgnummer 03 aan de Kapitein van het
wapen der Verbindingsdienst H.A.D. Venema
voor zijn grote betrokkenheid bij, verdiensten
en inzet voor het Regiment Infanterie Oranje
Gelderland en 45 PainfBat
Het afgelopen kwartaal hebben we afgesloten
met de zeer geslaagde internationale oefening
Bison Counter Improvised Explosive Devices
van de A-Cie, de goede inspectie door het
Materieel Evaluatie Orgaan bij de B-Cie, de
gezellige Midweekfeesten in Steenwijk bij de
C-Cie en de uitdagende voet- & vaaroefening
Black Fennek van de D-Cie. Al met al waren
de laatste maanden drukker dan verwacht
maar hierdoor zeker ook interessant.
Wat bij de terugblik zeker niet mag ontbreken
is het vermelden van het grote aantal jonge
officieren, onderofficieren en manschappen die
in het bataljon stromen. Het bataljon leeft op bij
de instroom van “jong” haar. Jonge
enthousiaste collega’s die de door ons
geleerde lessen krijgen aangereikt en hier
verder op door bouwen.

Uw

Regiments-

M.L.E. Schmidt
Luitenant-kolonel
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en

Bataljonscommandant,

Van de BA

is dit voor deze mensen met recht een unieke
ervaring te noemen, die je naar alle
waarschijnlijkheid maar 1 keer meemaakt in je
loopbaan als beroepsmilitair.
Toch stond er voor de buitenwacht het 45e
bataljon. Ook na de kroning hebben mensen
van ons bataljon nog een 2-tal dagen in de
Nieuwe kerk gestaan toen deze voor het
publiek was opengesteld. Via de social media
en via email zijn er veel positieve reacties
geweest.
In april van dit jaar heeft ons bataljon het
zogenaamde “steentjesmonument” onthuld. Dit
monument herdenkt de collega’s die tijdens
hun actieve dienst bij het bataljon zijn
overleden.
Ook deze collega’s zijn nog steeds een deel
van ons bataljon en is het goed dat men
familieleden het gevoel kan geven dat zij nog
steeds een deel van ons zijn. De familieleden
van onze overleden collega’s waren voor deze
plechtigheid special uitgenodigd en dit werd
door hun zeer gewaardeerd. Ondanks het
persoonlijke verdriet, dat nooit zal weg gaan,
was ook een gevoel van dankbaarheid
aanwezig. Men is blij met dit monument omdat
dit, indien zij daar behoefte aan hebben, een
plek is waar zij naar toe kunnen gaan.

Het is al weer een tijd geleden dat ik een
bijdrage heb geleverd aan de Oranje
Gelderlander en het is dan ook hoog tijd om
weer iets te schrijven. Ondanks het feit dat er
verleden jaar bewust gezocht is naar een iets
rustiger oefen- en trainingsprogramma ligt ons
bataljon al lang weer op topsnelheid; sterker
nog bij een groot deel van het personeel leeft
het gevoel dat er niets veranderd is. Los van
het oefenprogramma komen er met regelmaat
steunverleningen “ op de proppen” die met
name een grote impact hebben op de
programma’s van de compagnieën . Toch
weten we als bataljon iedere keer weer een
goed resultaat neer te zetten en mag er best
wel eens een keer stilgestaan worden bij het
feit dat dit te danken is aan de flexibele
instelling van het personeel dat in ons bataljon
werkzaam is. Deze mentaliteit is best iets waar
eenieder trots op mag zijn.

In mei van dit jaar hebben we dan de oefening
Peacock Reloaded in Tsjechië gehad. Het
bijzondere van deze oefening was, dat het
bataljon zelf verantwoordelijk was voor de
totale logistiek, planning en uitvoering. Deze
oefening markeerde het einde van de
Operationele Gereedheid (OG) van het
bataljon en was tevens de start van de nieuwe
opwerkperiode die ons weer voorbereid op de
volgende OG periode.

Een paar gebeurtenissen wil ik toch de revue
laten passeren. De Troonwisseling, die dit jaar
heeft plaats gevonden, is met recht een unieke
ervaring te noemen. Lange tijd was niet
duidelijk hoe de invulling moest worden en zou
plaats vinden. Toen uiteindelijk duidelijk werd
dat het 45e Painfbat een taak zou krijgen in de
uitvoering van de ceremonie heeft ons bataljon
dat op een uitstekende wijze verzorgt. Menige
eenheid in Nederland heeft geen rol gehad in
de ceremonie. Alhoewel van ons bataljon
slechts een 30-tal mensen heeft deelgenomen

Werkelijk alles is uit de kast getrokken om van
deze oefening iets speciaals te maken. De
hoeveelheid regen die gevallen is was
werkelijk indrukwekkend te noemen en ook de
weekend break in Praag was uitdagend. Waar
in de burgermaatschappij vind je een
busmaatschappij waarbij je je eigen bus moet
repareren om terug te kunnen naar je kamp of
je de bus moet aanduwen voordat deze kan
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functies voor aspirant onderofficieren. Ook
binnen ons bataljon zijn er soldaten en
korporaals die graag verder willen als
onderofficier. Dit jaar is het nog mogelijk om
met een MBO-2 diploma naar de KMS te gaan,
mits men aan de overige voorwaarden voldoet.
Inmiddels heeft ons bataljon al 8 aspirant
onderofficieren in opleiding of starten deze
binnenkort met de opleiding aan de KMS. Dit is
zonder meer goed nieuws te noemen, maar
een
kritische
noot
t.a.v.
potentiele
doorstromers is ook op zijn plaats. Doorstroom
naar de KMS is nog steeds mogelijk maar u
bent zelf verantwoordelijk om u geschikt te
maken voor doorstroom. We weten nu bv dat
vanaf 1 januari 2014 u in het bezit moet zijn
van een MBO-3 diploma dus doe iets als je
verder wilt.
Als BA wil ik best luisteren naar opmerkingen
over hoe oneerlijk dit is maar ik kan er geen
reet mee. Doorstroom naar de KMS zal steeds
meer gebeuren op “ad hoc” basis. Elk bataljon
zal dossiers van potentiële doorstromers kant
en klaar moeten hebben om deze, indien
gevraagd, direct in te kunnen brengen. Als u
interesse heeft in een loopbaan als OOF moet
u dat tijdig aan geven bij de PC, Opc en CSM
zodat zij dit weten. U en alleen u bent er
verantwoordelijk voor dat u over de juiste
scholing beschikt. De kaderleden moeten er
voor zorgen dat, als zij u een goede kandidaat
vinden, het e.e.a. zo goed mogelijk gaat
plaatsvinden.
Ik ben mij er van bewust dat we nog steeds in
roerige tijden leven en vele geruchten doen de
ronde. Op dit moment is niets zeker en
duidelijkheid gaan we waarschijnlijk ook niet
krijgen voor “Prinsjesdag”. Zelfs dan is het nog
even afwachten. Helaas lukt het ook mij niet
om in de toekomst te kijken want dan had ik
allang het goede staatslot gekocht. Waar ik
wel van overtuigd ben, is dat een professionele
houding en uitstraling de beste garantie is om
ons bataljon dusdanig op de kaart te zetten dat
niemand om ons heen kan en dat doen we vrij
aardig.

terugrijden. Als klap op de vuurpijl kwamen er
ook nog een tweetal bussen in een
overstroming terecht en was 1 bus vermist tot
ongeveer 06.15 uur ‘s ochtends. In de
burgermaatschappij wordt hier grof geld
betaald om aan dit soort adventure training te
kunnen deelnemen.
Helaas heeft de gevallen hoeveelheid regen
ook invloed gehad op het trainingsprogramma
en heeft uiteindelijk alleen de C-cie zijn niveau
IV actie kunnen uitvoeren.
Voor het eerst in lange tijd is het bataljon
belast met het zelf opleiden van het nieuwe
personeel dat bij de eenheid geplaats wordt.
Eenieder van ons heeft inmiddels kennis
gemaakt met de zogenaamde PG soldaten.
Deze jonge collega’s worden direct na de AMO
opleiding vanuit de schoolbataljons direct bij
de Infanterie bataljons geplaats. De bataljons
zijn dan zelf verantwoordelijk voor de verdere
opleiding om van deze collega’s Infanteristen
te maken. Deze mannen en vrouwen zijn
echter wel al geplaatst bij het bataljon en gaan
dus in principe ook overal naar toe waar het
bataljon naar toe gaat. Onze kaderleden
worden in een zo vroeg mogelijk stadium
tijdelijk te werk gesteld bij het schoolbataljon
en zijn daar o.l.v. het schoolbataljon al
betrokken bij de opleiding van soldaten die
voor het 45e bataljon zijn bestemd. Dit is goed
voor de binding en het “wij” gevoel dat met
name in ons beroep zo belangrijk is. Inmiddels
zijn er al 2 “PG lichtingen” bij ons bataljon
ingestroomd en is er al een 3e PG lichting
gestart. Na het verlof begint PG 4. Eindelijk
begint het bataljon weer gevuld te raken en dit
heeft ook een positief effect op opleidingen en
training. Groepen en pelotons kunnen weer
organiek trainen en de collega “vacature” lijkt
eindelijk af te zwaaien. Als we alles mee
hebben dan is het bataljon medio december
nagenoeg gevuld.
Ook lijkt het er op dat de “doorstroom” naar de
KMS weer opgang is gekomen. In
tegenstelling tot eerdere berichten had men dit
jaar in vrijwel alle wapens en dienstvakken

Aooi Kerkhofs
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Peacock Reloaded

de heuvel over getrapt en trapten vervolgens
zelf de Fuseliers de berg af. Met lichte
verliezen werden de Fuseliers geneutraliseerd,
een succes voor de Hanen!
De weekendbreak in Praag gaf een voorbode
wat ons de tweede week te wachten stond,
REGEN en nattigheid! Wat hier verder
allemaal is gebeurd wordt niet beschreven of
wordt vergeten. Verder gonsde de geruchten
over Natops in Tsjechië. Het bleef bij
geruchten, maar toch werden er wel
zandzakken gevuld op zondagavond. 5 en de
PG hadden de nobele taak op zich genomen
om de Keukens te beschermen tegen het
water en de KLI veilig te stellen met een mooie
dam van zandzakken.
Op maandag de GVA en de Highland games.
GVA was leuk, maar weinig hanen hadden
echt hun momentje vanwege de eerdere GVA
in het Philips stadion. De Highland games
waren een mooi moment voor groepen om
tegen elkaar te strijden of elkaar te vernederen
door bij het touwtrekken de andere groep op
de grond te laten verdwijnen. Op dinsdag
stond de opmars te voet gepland, maar
vanwege de weers- en terrein omstandigheden
werd dit een carrousel met lesjes en
opdrachten in het teken van niv. 1 en 2. Deze
dag beviel erg goed en er was ook zowaar
bijna geen regen gevallen!
In de avond werden de groepen daarna snel
gependeld richting de locatie voor de alom
bekende Rooster Rumble. Een nieuw gevecht,
wie zou de sterkste zijn? Na het gelijke spel
van de vorige Rumble was het nu tijd voor een
winnaar. De Djago(5) en de Hanchen(4)
gingen het weer tegen elkaar opnemen,
slechts gehinderd door de haantjes in het
midden. De opzet beloofde veel actie.
Wederom een capture the flag, maar ditmaal
met vlaggen die vrij zichtbaar waren en een
stuk kleiner gebied. Na enige vertraging
waarbij de Djago direct twee doden te
betreuren kregen (iets met een golden gun),
kon de Rumble losbarsten. Al snel was dit
eens zo vredige gebied getuige van een strijd
die zijn weerga niet kent. In de eerste uren
waren er vele gevechten, maar kwam nog
geen van de partijen dicht bij een vlag. Na
deze gewelddadige openingsfase was er een
moment van rust in het gebied, stilte voor de
storm zo bleek. Tussen 0300 en 0400 barstte
de eerste gevechten weer los. Doden en
gewonden alom, maar nog geen vlag. Het was
vlak voor de deadline toen een aantal dappere
strijders van de Djago de vlag van de haantjes
veroverden. In extase verplaatsten zij snel
terug richting de CP om hier 50 meter vanaf in
een hinderlaag van de Hanchen te lopen. De
Hanchen pakten de vlag van de gesneuvelde
Djago en maakten zich gereed voor de
verplaatsing richting eigen CP. De Rumble was

Charlie “HANEN” Cie
Vrijdagochtend, alle hanen en kuikens bepakt
om de bus in te gaan. Na enige vertraging
konden we de bussen in en konden we op weg
naar Tsjechië. In de bus kon de H al snel aan
de slag met zowel warmte-als koudeletsels,
iets met de airco op automatisch of handmatig
zetten. Gelukkig leverde dit geen blijvende
problemen op en kwamen we vrijdagavond
redelijk op tijd aan. Snel nam de Cie zijn intrek
in de luxueuze chalets die we de komende 2
weken ons thuis zouden noemen. De eerste
dagen stonden voornamelijk in het teken van
de logistieke voorbereidingen op de oefening
en er werd al begonnen met wat verkenningen
en kleine hikes in het omliggende gebied van
Podverdori. De PG begon ondertussen met de
opbouw van hun tentenkamp waar zij de
komende week zouden verblijven en aan de
slag gingen met niveau 1 en 2.
Na een vrij rustige opstart kon de oefening
echt starten. De eerste twee dagen zou er
geschoten worden. Op maandagochtend ging
het uitgestegen deel met een niveau 3
schietoefening aan de slag en ’s middags
gingen de groepen schieten na fysiek
geprikkeld te zijn op een geïmproviseerde
hindernisbaan, het voertuigpersoneel was
ondertussen bezig met schietoefeningen met
de CV. Op de dinsdag werd er een
combioefening geschoten waarbij een sectie
voorwaarts ging. Nadat de CV-90’s de eerste
doelen bestookt hadden stegen de groepen uit
om de heuvel ‘ Hurka’ te veroveren waarna er
een sterke lijn werd ingericht om doelen te
bestrijken.
De gelegenheidswaarnemers
werden hier aan het werk gezet om bommen
op een vijandelijke CP te gooien. Na de ‘fire for
effect’ opende de linie het vuur. De
coltschutters hadden hier een mooie uitdaging
met de afstand tot de doelen, maar ook zij
troffen doel , ver boven de 500m.
Op donderdag klikte de PG1 aan bij 5 om te
participeren in de Niveau 4 oefening. Deze
donderdag werd de COV voor de pelotons
opgestart en was er tijd voor de eenheden om
nog te trainen voor de Niveau 4 FTX.
Vrijdagochtend 0600, alle hanen met een
aangeklikt AT-pel zaten gereed om voorwaarts
te gaan. Doel vijandelijke CP uitschakelen. Na
wat kleine contacten met vijandelijke Fuseliers
in de eerste verplaatsing kon de verkenning
starten. Het aangeklikte AT-peloton nam de
verkenningstaak op zich en onderkende de CP
op de ZO hoek van ‘Hurka’. De eenheden
namen hun posities in waarna de aanval werd
geopend. De eerste doelen werden snel
uitgeschakeld waarna 4 voorwaarts ging
richting de heuvel. Het uitgestegen deel werd
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echter al afgelopen waardoor ook deze
Rumble enkel winnaars en geen verliezers
kent die een nacht lang goed gevochten
hebben. Op naar de volgende Rumble!
Hierna restte nog slecht de afronding van de
oefening. Gelukkig kwamen de bussen
donderdag wat later, want wat hadden we het
druk die donderdagochtend!
Uiteindelijk is het een mooie oefening geweest
voor de Hanen. Een afsluiting van een periode,
maar ook een nieuw begin voor de Cie.
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MRAT 1

gereden door een bospad te nemen (verboden
voor auto`s en motoren maar blijkbaar niet
voor een bus moeten ze gedacht hebben)
halverwege probeerde 1 bus te draaien in het
gras en kwam vast te zitten…weer 2 uur extra
voordat we er waren. Nadat een YPZ de bus
eruit had getrokken konden wij onze weg
vervolgen.
Uiteindelijk
zaterdagnacht
aangekomen omdat ik werd opgevoerd omdat
ik net 3 weken basis fennek cursus had
gedaan ( succesvol afgerond trouwens).
Zondagochtend gesport en de theorietoets
mortieren gedaan om vervolgens maandag te
beginnen aan de schietoefeningen. Daar heb
ik de praktijk toets gedaan door 2 granaten zelf

In week 21 t/m 23 was de D-cie op oefening in
Boletice (Tsjechië). Waarbij ik opgevoerd werd
op zaterdag de 25e van Mei. We waren op
zich best vroeg aangekomen in Boletice, maar
omdat de buschauffeur verkeerd reed en wou
keren kwam hij vast te zitten in de modder, op
die locatie hebben we ongeveer 2 uurtjes
gewacht.

In de 1e week op oefening hebben we (Mrat 1)
een carrousel gedraaid, dat is mij zeer goed
bevallen. Van eerst een functie waarbij ik veel
van de tijd op oefening stil zat, naar een meer
fysieke functie dat is mij goed bevallen. Op
donderdagnacht tot vrijdag in de middag
hebben wij nog een niveau 4 actie gedraaid ter
ondersteuning van de C-cie, dit was mijn
eerste niveau 4 actie die ik mee heb gedraaid,
ik heb het dan ook enorm naar mijn zin gehad
ondanks de regen. Zaterdag zijn we naar
Praag geweest, daar hoef ik niet veel over te
schrijven want dat was uiteraard een
geslaagde dag. De 2e week was minder
geslaagd, door de vele regenval was het
terrein onbegaanbaar en hadden de Tsjechen
het terrein afgesloten, dat was wel jammer. De
niveau 4 acties die nog zouden plaats vinden
de rest van de week zijn dus ook niet
uitgevoerd. De rest van de week bestond uit
lessen, marsen en onderhoud.
Wat ook heel jammer was is dat we de lokale
bevolking uiteindelijk niet meer hoefden te
helpen, wat wel te sprake was gekomen, ik
had daar graag mijn steentje bij willen dragen.
Met mij stonden mijn collega’s ook klaar.

af te vuren, vervolgens kon ik aan de slag als
munitiewerker voor de rest van de week. Het
was een leuke week, veel geleerd en goed
opgevangen door mijn nieuwe peloton dus
absoluut een pluspunt, alleen het weer was
minder: heel de week regen.
Uiteindelijk werd het zaterdag en gingen we
naar Praag toe rond 1400 uur, veel gezien
even goed gegeten bij de KFC wat 10 x beter
was na heel de week dat zure eten van chef
Martin. Later die avond nog wat gedronken en
naar de grootste club in Praag gegaan, 5
verdiepingen hoog dus heel druk zou je
zeggen; maar ja dan kom je binnen rond 10
uur en zijn er ongeveer 30 man binnen wat niet
heel raar is rond die tijd. Wij moesten om half 1
alweer terug zijn dus heb je weinig keus,
jammer want rond die tijd werd het net gezellig
en drukker! Zondag uitgeslapen en even
gesport, nog steeds niet veel veranderd qua
weer, het regende zelfs zoveel dat de 2de
week het oefenterrein werd afgesloten
vanwege onbegaanbaar terrein
Erg jammer
want nu moest het programma helemaal
omgegooid worden waardoor er veel rustige
momenten kwamen. Uiteindelijk was het
donderdag en vertrokken we rond 1500 uur
terug naar Nederland, weer een lange sippe
busreis van 13 uur. ‘s Nachts aangekomen
rond 0300 uur, even gerupst tot 0700 uur en
om 0800 uur bataljons eindappèl. Vervolgens
eindelijk lekker weekend vieren met zon wat ik
wel ff kon gebruiken na 2 weken in die zure
regen!
Sld1 (Rob) Korenberg

Sld 1 H. van der Heiden
B-gp Mortieren
De oefening in Tsjechië zat eraan te komen en
ik had er zin in. De bus reis was nogal lang en
sip, ongeveer 13 uur, op de heen reis waren
de buschauffeurs ook nog eens verkeerd
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Verkpel in Schotland

Ondanks dat deze oefening tot onze grote spijt
eerder werd stopgezet, hebben we toch weer
in een zeer mooi terrein en klimaat kunnen
oefenen, waarin ieder van ons veel heeft
geleerd en heeft afgezien.
Groet 45 VERKPEL

8 april vertrok ons peloton vanaf Eindhoven via
Newcastle naar Glasgow met het vliegtuig. Om
een oefening mee te draaien met 43 BVE en
verkpel 12 lumbl.

TOZT Grave
veiligheidsbezetting op ‘OBJECT LEEUW’
de brug over de Maas bij Grave
17 juni jl. hebben wij, de pc-en van het 45e
pantserinfanteriebataljon RIOG, een TOZT
uitgevoerd. De opdracht van de TOZT bestond
uit het uitvoeren van een veiligheidsbezetting
op
een
brug
met
een
versterkt
pantserinfanteriepeloton. Aan de TOZT waren
meerdere leer en vormingsdoelen gekoppeld.
Ten eerste is het OATDOEM doorlopen en het
proces tegen het licht gehouden. Daarnaast
was het ook een uitgelezen mogelijkheid om
een stuk tactiek te behandelen en daar met
elkaar over te praten. Ten derde kwam er
presentatietechniek en het omgaan met kritiek
naar voren. Tenslotte was er het vormingsdoel
gevechtsbereidheid.

De eerste week werden we samen met 12
verkpel in een gebouw in Inverness geplaatst.
Vanuit daar gingen we enkele dagen de Wyvis
mountains in, om aan het terrein en het klimaat
te wennen. Hier werden wij blootgesteld aan
temperaturen onder nul en veel sneeuw.

De opdracht verstrekking vond plaats op
vrijdag 14 juni. Het bevel werd toegelicht door
kapitein Donker, CC van de B-Cie. Hij heeft
deze TOZT ook in elkaar gezet. De BC,
luitenant-kolonel Schmidt kwam persoonlijk
naar de bevelsuitgifte om zijn eigen oogmerk
(2 levels-up) aan ons over te dragen.
Bij de bevelsuitgifte waren ook W en G
aanwezig. Zeker G speelde een belangrijke rol
in het geheel, aangezien hij in de BGT
veiligheidsbezetting
een
keyplayer
is.
W en G waren vervolgens gedurende de loop
van de dag beschikbaar om mee te
coördineren. De pc-en deden zelf op 14 juni
afzonderlijk de ICBB bij hun eigen CC en
bereidden alvast hun verkenningsplan en een
deel van de eigen presentatie te velde voor.
Ik zal eerst even beknopt ingaan op het
ACT/BCT, de dreiging, eigen troepen, en de
opdracht, om de lezer een beter beeld te
geven van de TOZT.

Hierna gingen wij de COVO in voor de grote
actie in de tweede week. Deze actie zou
minimaal 8 dagen duren in de Grampian
mountains in noord-west Schotland (omgeving
Ben Nevis), maar door zeer slecht weer (veel
regen, hagel en windkracht 8) moest helaas
na 3 dagen in het veld de oefening worden
afgeblazen. Het beruchte verkpel van 45
mocht niet meer stappen in Edinburgh tot grote
vreugde van de Schotse bevolking.
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Op 17 juni vertrokken we met twee combi’s
richting het zuiden. Aangekomen bij de brug
over de Maas te Grave werd de gehele
ochtend beschikbaar gesteld om te verkennen
en het plan te vervolmaken. De laatste hand
werd gelegd aan de schetsen en vanaf 1200
werd er een aanvang gemaakt met de
presentaties. Twee presentaties zijn volledig
gehouden. Na elke presentatie werd er
specifiek ingegaan op een gedeelte van het
bevel. Zo zijn de punten terrein, dreiging, het
gevechtsplan, en hoe die te analyseren en
presenteren, uitgediept.
Om de dreiging inzichtelijker te maken was
majoor Plender van luchtmobiel aanwezig. Hij
heeft zelf in het recente verleden een actie op
de brug bij Grave uitgevoerd. Tussen de
presentaties door kregen we een toelichting
van hem over het optreden en de
mogelijkheden van luchtmobiel in het scenario
van onze TOZT. Wij kwamen tot de conclusie
dat we zijn verhaal liever voor de aanvang van
de TOZT hadden gehad omdat er een aantal
punten uitkwamen waar niet iedereen rekening
mee had gehouden. Een voorbeeld hiervan is
de inzet van vijandelijke verkenners, die al vlak
op de brug zitten wanneer wij beginnen met
het inrichten van de verdediging.
In de meeste plannen van ons worstelden we
met de inzet van de eigen middelen. Om de
vijand een slag toe te brengen wil je eigenlijk
met de CV-90 de vijandelijke Chinook
uitschakelen wanneer deze zijn mannen er
uitzet. De keerzijde hiervan is het blootstellen,
en het onvermijdelijke verlies, van het vtg
wanneer het vuurt en zich prijsgeeft aan een
vijandelijke Apache. Vust kan wel een rol
spelen om de vijand op de LZ’s te slijten. De
vijand moet vervolgens aangegrepen worden
wanneer zij zich dicht bij de brug bevindt door
KKW en wellicht de COAX van de CV-90. In de
voorbereiding moet dan ook de nadruk worden
gelegd op lunabev, goede vupo’s, het
verzieken van het terrein d.m.v. hindernissen
en pre-planned vust.
Wat bij mij persoonlijk is blijven hangen is het
vormingsdoel gevechtsbereidheid. Het lijkt
wellicht een apart vormingsdoel voor een
TOZT. Toch was dit heel herkenbaar in de
opdracht van deze TOZT. In de situatie zoals
die werd geschetst kregen wij hoe dan ook te
maken met een cie aan vijand, waarvan
misschien wel 2 pelotons vanaf 1 kant zouden
optrekken tegen 1 ingegraven infanterie-gp. In
deze opdracht zouden hoe dan ook
slachtoffers aan eigen zijde vallen en wellicht
zou de brug zelfs opgeblazen moeten worden
met ET in front. Wij werden vervolgens
stilgezet bij onze eigen functie en rol als pc in
dit geheel. Hoe moet je de maten deze
opdracht verstrekken? Hoe maak je, je eigen
peloton klaar voor zoiets? En hoe gedraag jij

Franceland wil Noord-Europa veroveren. Dit
willen ze doen d.m.v. een combinatie van
gemechaniseerde en luchtmobiele eenheden.
Het offensief is gericht op de verovering van
de overgangen over de grote rivieren (MaasWaal-Rijn). De luchtmobiele eenheden zullen
de bruggen vasthouden tot de link-up met
eigen troepen plaatsvindt. Specifiek in onze
AO krijgen we te maken met een luchtmobiel
bataljon. Zij zullen in waves van cie’s grootte
met een omlooptijd van één uur aan de grond
worden gezet. De vijand heeft luchtoverwicht
en maakt gebruik van Apache helikopters. De
link-up van de gemechaniseerde vijand met de
luchtmobiele eenheden bij Grave wordt in een
tijdsbestek geschat op 24-48 uur. Qua eigen
troepen maken wij deel uit van 43 mechbrig
die ten zuiden van de Rijn het vertragend
gevecht gaat voeren. Met de tijd die hiermee
gewonnen wordt kan 13 mechbrig ten noorden
van de Rijn een gedegen verdediging inrichten
en de aanvallende vijand hiermee een halt toe
roepen en verslaan. Het 45e painfbat heeft
hierin de taak om de overgangen over de
Maas en Waal te verdedigen. Qua eigen
troepen zijn wij eenheid 4 van de B-Cie,
aangevuld met 1 at-ploeg met twee maal
fennek en één gn-gp ob voor de gehele actie
die
het
ontstekingspunt
draaien.
Tevens hebben we één gn pel, tbv het onder
lading brengen van de brug voor 1 dag, en één
gn-gp tbv het creëren van hindernissen en
veldversterkingen voor de periode van 8 uur
onder bevel. De opdracht van de B-Cie van het
45e painfbat bestaat uit het beveiligen van het
toegewezen cie’s vak, waaronder ook object
LEEUW, de brug bij Grave. Daarbij moeten
luchtmobiel
gelande
eenheden
of
doorgebroken vijand vernietigt worden. In het
oogmerk wordt het belang van de hardnekkige
verdediging benadrukt en de belangrijkheid
van de brug in het plan van de BC, het tijdig
springen op zijn bevel. Ook staat er een
aanbeveling in om aandacht te schenken aan
lunabev.
De opdracht voor het eenheid 4 luidt dan als
volgt:
Het uitvoeren van een veiligheidsbezetting op
de brug bij Grave en het beveiligen van het aw
doorschrijden
van
ET
in
front.
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jezelf als leidinggevende in zo’n situatie? Dit
zijn vragen die je stil zetten bij jezelf en je een
spiegel
voorhouden.
Je
gedrag
als
leidinggevende heeft veel invloed op het
moreel;
voorbeeldgedrag
en
doorzettingsvermogen spelen zowel in O&T als
tijdens inzet hierin een grote rol.

Koningin Beatrix. Daarbij stil te staan is best
even slikken. Je beseft wat deze Koningin
vele jaren voor ons betekend heeft. Het
maakte veel indruk, merkte ik wel. En, de
jaarlijkse toespraak van generaal Knol; zoals
altijd weer pakkend. Niet te vergeten de
overdracht van het jaarlijkse “broekje” aan de
volgende jongste. We voelen ons hier thuis!
Zelf heb ik over de vorderingen verteld van het
te realiseren Trismonument van de voormalige
Troepenmacht in Surimame dat dit jaar op 15
november onthuld zal worden. Een granieten
zuil van 2,5 meter hoog met inscripties en 45
namen van overleden makkers in de periode
van 1945 t/m 25 november 1975, de
onafhankelijkheid van Suriname. Ook de half
uit graniet gehouwen soldaat is inmiddels
gereed. Momenteel zijn wij druk doende om
alles verzendklaar te maken voor de overtocht
per schip naar Suriname. De inzet van
Defensie Clas en het 45e is geweldig, evenals
de inzet van Defensie Suriname en de
speciaal hiervoor opgerichte commissie
monitoring.
Het monument komt op een prachtige
historische plek te staan aan de Zeelandiaweg
in Paramaribo. Dit Trismonument is een
prachtige erkenning voor allen die bij de Tris
gediend hebben
en de onvergetelijke
contacten die in Suriname gelegd zijn. Tevens
is dit gedenkteken een belangrijk onderdeel in
de tijdbalk van de
geschiedenis van
Nederland en Suriname; de eindtijd van de
Nederlandse militairen bij de onafhankelijkheid
en het begin van de Surinaamse Krijgsmacht.
Het monument zal op de genoemde dag
worden onthuld door de minister van Defensie
van Suriname mr. L.C.A. Latour en onze oud
CDS generaal b.d. P.J.M. van Uhm. Wij zijn
hier enorm blij mee en voelen een diep respect
dat zij, voor ons als oud militairen van de
Troepenmacht in Suriname, dit belangrijke
teken willen onthullen. Het beloofd een
prachtige ceremonie te worden.
Toentertijd en uiteraard ook nu om als man
van amper 20 jaar voor een jaar uitgezonden
te worden naar een ver land; het is en blijft een
onvergetelijke indruk maken. Veelal gevaarlijke
omstandigheden met maar één doel en dat is
om de vrede met elkaar te kunnen delen.
Door al die onvergetelijke indrukken stellen wij
als stichting Triskontakten, sinds 2006, ieder
jaar in november een Trisreis op maat van 21
dagen naar Suriname samen. Vanwege de
onthulling van het monument is er dit jaar extra
veel belangstelling. Zijn het normaal zo’n 40 á
50 personen die in november met ons
meegaan, dit jaar zijn het er ca. 80. Je hoeft
beslist geen oud Trisser te zijn om aan de reis
deel te kunnen nemen. Wat zou het overigens
mooi zijn als de jungle trainingen in Suriname
weer opgepakt zouden worden.

Uiteindelijk kwamen we aan het einde van het
militaire gedeelte van de TOZT. Vervolgens
hebben we van een museummedewerker van
het Graafs kazemattenmuseum informatie
gekregen over wat zich daadwerkelijk in
september 1944 had afgespeeld tijdens
operatie Market Garden op en rondom de
brug. Daarna kregen we ook nog de
mogelijkheid om in een tweetal kazematten te
kijken
Deze
kazematten
hadden
de
Nederlanders initieel aangelegd en waren
onderdeel van de Peel-Raamstelling ten tijde
van
de
Tweede
Wereldoorlog.
De
gebeurtenissen uit het verleden kwamen zo tot
leven. Tenslotte werd er afgesloten met een
presentatie van G over het onder lading
brengen van de brug. Ook ging hij in op de
andere effecten die hij kan realiseren voor het
infanteriepeloton
die
de
BGT
veiligheidsbezetting
uitvoert.
Al met al was het een leerzame en veelzijdige
dag waarbij de leer en vormingsdoelen zeker
zijn gehaald. Wij kwamen onderling tot de
conclusie dat we de TOZT in deze vorm zeker
moeten bestendigen!
Tlnt Bernhard Roos
Stichting Triskontakten Zwijndrecht
Ook dit jaar was het bestuur van Stichting
Triskontakten weer uitgenodigd voor en
aanwezig bij het officiersdiner op de 4e april jl.
Een gezellige ontvangst in de Toko. Het
weerzien van inmiddels veel vertrouwde, maar
ook nieuwe gezichten. Gezichten die we niet
meer zien vanwege overlijden of mannen die
naar een ander onderdeel vertrokken zijn.
Een toespraak van Overste Schmidt; het
voorlezen van het laatste telegram van
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saamhorigheid die we met elkaar en voor ons
land moeten behouden. Met elkaar de
schouders eronder voor voorspoed, stabiliteit
en vrede.

Maar we blijven nog even in eigen land en
blikken terug op Koninginnedag / Kroningsdag
30 april.

Namens het bestuur van stichting
Triskontakten Zwijndrecht wens ik u allemaal
een fijne en warme zomer toe.
Ad van Wingerden - voorzitter
Historische Collectie Regiment Infanterie
Oranje Gelderland
Een reorganisatie heeft ook zo z’n voordelen.
Dit is er 1 van: de Historische Collectie (HC)
van het RIOG is terug bij de eenheid!
Op deze zonnige dag waren het 45e painfbat.
RIOG en de jongens van de Bravo onder
leiding van CSM Hoonte weer van de partij op
het Trisfeestje. De meegebrachte CV90, de
Fennek en handvuurwapens trokken genoeg
aandacht van het publiek. Iedereen met ook
maar een beetje belangstelling kon rekenen op
een deskundige
en enthousiaste uitleg .
Onder het genot van een Surinaamse hap, de
ritmische klanken van de Surinaamse band
Zorengue kon deze dag niet meer stuk.
Op 4 mei herdachten wij niet “alleen” als

De reorganisatie bij onder andere de KL heeft
ook zijn effect op het museale bestel bij de
Krijgsmacht. Er wordt een nieuw Krijgsmacht
museum gebouwd in Soesterberg, waarin
collecties van alle krijgsmachtdelen worden
ondergebracht.
Dat heeft als consequentie dat onder andere
historische collecties van Regimenten terug
gaan of al zijn gegaan naar de traditie
dragende eenheden. Voor 45 Painfbat RIOG
geldt dat de Historische Collectie van het
Regiment Infanterie Oranje Gelderland terug is
gekeerd op het nest, de Generaal
Spoorkazerne te Ermelo. Tot voor kort bevond
deze zich in het Infanterie Museum op het
Museumpark de Harskamp.
De eerste initiële inrichting is gereed en
bevindt zich in gebouw 30 -het stafgebouw van
ons bataljon- op de begane grond.

Trissers bij ons monument, zoals voorgaande
jaren. Deze keer herdacht ook de Bravo
compagnie bij het monument voor de
overleden
kameraden
in
Afghanistan.
Voorafgaand aan de kranslegging werd in de
kleine filmzaal een lezing over Afghanistan
gegeven door sgt. Barrientos de Reus.
Indrukwekkend! Na het voorlezen van een
gedicht en vervolgens een beschouwing van
predikant Hoogerwerf werden de kransen
gelegd. Thuisgekomen vanuit Ermelo hebben
we de kranslegging door onze nieuwe koning
en koningin op de Dam in Amsterdam
teruggekeken op televisie. De prachtige
toespraak van generaal b.d. P.J.M. van Uhm
heeft op vele mensen een diepe indruk
gemaakt. Hij heeft ons allemaal een
boodschap met veel inhoud meegegeven. Een
verdiend respectvol applaus was het antwoord
van het publiek ter benadrukking van de
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Op een nader te bepalen datum/tijdgroep
wordt de HC RIOG officieel geopend. Vanaf
dat moment zal de HC te bezichtigen zijn op
afspraak en wellicht op vaste openingstijden.
Bij voorbaat veel kijkplezier gewenst!

De heroprichting van de HC RIOG geeft reden
om een oud embleem uit de mottenballen te
halen: het embleem van de vroegere
traditiekamer van het RIOG:

AOO W. de Niet - Conservator HC RIOG
Koninginnedag bij de TRIS
Op 30 april 2013 had de TRIS (Troepenmacht
in Suriname) zijn jaarlijkse Koninginnedag
viering in Zwijndrecht. Elk jaar trekt dit festijn
heel veel oud tris-leden die onder het genot
van veel eten en heel veel drank (Parbo bier)
kunnen bijpraten. Net als vorig jaar was 45 pib
R.I.O.G. weer aanwezig met een static show.
De B-cie had een CV-90 meegenomen richting
Zwijndrecht en de D-cie een fennek. Naast de
voertuigen werden ook alle wapens die binnen
een panterinfanterie groep worden gebruikt
uitgestald bij een kraampje.

Dit embleem vindt je in de vorm van een
schildje terug op de toegangsdeur van de HC
RIOG.
De doelstelling van de HC RIOG is om -simpel
gezegd- oud en jong te verbinden.
• We streven naar historisch besef bij de
nu actief dienende militairen;
• Wederzijdse verbondenheid
bewerkstelligen dan wel versterken
(wij-gevoel).

Zoals altijd trekken de voertuigen en de
wapens veel publiek. De jonge generatie weet
maar al te goed hoe de wapens werken en de
wat oudere generatie deelt vooral hun
ervaringen over de MAG.
Al met al was het een geslaagde
Koninginnedag en de kans is groot dat het 45
pib RIOG volgend jaar weer aanwezig zal zijn
bij dit festijn.

Die genoemde binding tussen oud en nieuw
vindt je in de HC terug. De expositie is
eenheidsgewijs opgebouwd:
1. RIOG Algemeen. Zichtbaar door o.a.
het oude RIOG-vaandel;
2. A-Cie (Boeaja) en 5 Reg. Infanterie.
(Indonesie)
3. B-Cie (Tijgers) en TRIS (Troepen In
Suriname)
4. C-Cie (Hanen) en 1-8 R.I.
(Grebbeberg, Indonesië)
5. D-Cie (Fennek) en 6 Inf. Bat. NNG
(Nederlands Nw Guinea)

Kpl1 Bacas - B-cie

Ik roep u allen op om bij te dragen aan dat wijgevoel en de HC te voorzien van materiaal dat
een welkome aanvulling kan zijn voor de
expositie. Ik denk aan de uitzendingen in
Afghanistan.

“een katachtige in gevecht met een reptiel”
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Dodenherdenking 4 mei 2013

Terug blikkend ben ik, Csm Bcie, zeer trots op
de manier waarop wij invulling hebben geven
aan deze bijzondere dag.

Op 18 april 2013 jongstleden was het 5 jaar
geleden dat onze leeuwen Elnt Dennis van
Uhm en Sld 1 Mark Schouwing het leven
lieten in Afghanistan. De Bravo compagnie
staat hier elk jaar bij stil met een korte
ceremonie. Dit jaar vond deze plaats in
Oirschot. Na een korte inleiding van de Csm
hield de compagnie 1 minuut stilte.
Dit
eerbetoon aan onze gevallen kameraden
maakte veel indruk bij de nieuwe soldaten.

Daar wij het, als Bravo cie, zeer belangrijk
vinden om onze gevallen collega’s te eren is
besloten om dit voortaan samen met het TRIS
op te zetten op de Nationale Doden
herdenking.
Op Zaterdag 4 mei melde de compagnie zich
met aanhang om 18.00 uur op de appel plaats.
Aansluitend was er een gezamenlijke maaltijd
in het KEK gebouw, die op prima wijze was
verzorgt door Paresto. Hierna verplaatste het
hele gezelschap zich naar de Vastenburg zaal.
Hier volgde een presentatie door de Sgt
Barrientos de Reus over de gebeurtenis op 18
april 2008 waarbij Dennis en Mark op tragische
wijze om het leven kwamen.
Sgt Barrientos de Reus verdient een
compliment over hoe hij de presentatie heeft
verzorgd. Door zijn presentatie werd iedereen,
die aanwezig was, geconfronteerd met wat het
kan betekenen om militair te zijn. Csm Bcie
merkte dat met name de relaties diep onder de
indruk waren en dat bij de meesten een
gevoelige snaar werd geraakt.
Aansluitend
werd de compagnie af
gemarcheerd richting de bataljons appelplaats.
Hier vond een korte ceremonie plaats die werd
ingeleid door de dominee Cor Hoogerwerf.
Tevens was er nog een voordracht van de
Heer Ad van Wingerden die een gedicht
voorlas namens het TRIS. Het geheel werd
afgesloten met de kransleggingen namens de
Bravo Leeuwen compagnie en het TRIS.

Mijn speciale dank gaat uit naar Dominee Cor
Hoogerwerf, Natalie, die de LAST POST
verzorgde en dhr Veenendaal.

Leeuwen nogmaals bedankt
voor u
aanwezigheid op deze bijzondere herdenking
en tot volgend jaar. Waarbij ik hoop dat we
aan deze bijzondere gelegenheid nog meer
invulling kunnen geven.

Csm Bravo Leeuwen Compagnie

13

PG 1

zijn alleen voor het uitgestegen gedeelte.
Tijdens deze laatste 8 weken zijn we dieper op
de stof ingegaan door veel te gaan schieten (2
weken dagelijks sim of Harskamp).
Ook zijn we met de Charlie ‘hanen’ compagnie
mee geweest naar Marnewaard. We gingen de
oefening al wat meer vermoeid in omdat we
van te voren de FIT 3 moesten lopen. Deze
oefening was bedoeld voor het aanslijpen van
het geleerde en het voortborduren op de
contactdrills. We hebben die week een rondje
oefenterrein gelopen met, ja hoor, weer een
wateroversteek en verschillende contactdrills.
Tevens kwam het geleerde ZHKH van pas bij
de verschillende casussen. Tevens hebben we
deze week een checkpoint ingericht en daar
reed zelfs de overste even doorheen.

Na 17 weken in Assen de MFO (Manoeuvre
Functie Opleiding) zijn we begonnen in Ermelo
bij de PG1 die er gedraaid zou gaan worden
voor 14 weken.

De week erna stond in het teken van
onderhoud en in- en uitstijgdrils CV 90: Het
leukere deel van de opleiding! Hierna zijn we
wat dieper ingegaan op de theorie van de
diverse wapens en zijn we nu ook gaan
schieten met 40mm, Mag en Minimi. Dit bleek
lastiger dan gedacht. Helaas zijn we niet met
de echte PZF3 gaan schieten maar hebben er
ons eigen op moeten maken met 2 dagen Sim.
Uiteindelijk zijn we op al deze wapensystemen
minimaal basisschutter. We zijn ook nog mee
geweest naar Tsjechië waar we de eerste
week nog wat kleine dingen hebben gedaan
aan niveau 1-2 drills. Op het tentenkamp wat
verder weg bij de rest van het bataljon. Na de
weekendbreak werden de groepen opgesplitst
en aangeklikt bij de compagnie. Om mee te
doen aan de niveau 4 actie van de compagnie.
En als afsluiter de roosterrumble voor de ene
een leuke actie voor de ander minder.

Tijdens de eerste 6 weken zijn we algemeen
opgeleid
met
theoretische
basislessen
Colt/Minimi/Mag/PZF3/Kaartlezen/CBRN/Exfil/
Mossberg/OVG. En hebben we ook twee
bivakken gedraaid. Een intro bivak en bivak
exfil. Het intro bivak is een bivak om kennis
met elkaar te maken en met de nieuwe kader
leden. Dit bivak begint met een schietdag en
vanuit daar een VTV richting het oefenterrein
achter de kazerne. Waar we dingen gingen
doen als ligsleuven graven, boogtent opzetten
en nog meer van zulke dingen, dit alles onder
tijdsdruk.

Bivak exfil begint met een Covo waarin je te
horen krijgt dat je een wlp gaat betrekken voor
onbepaalde tijd. Hierna de oefening in, en ja
hoor na anderhalf uur is de vijand al over de
wlp heen geweest. Vervolgens een x aantal
km’s waarbij verschillende hindernissen
moesten worden genomen. Zoals een
wateroversteek en doorsteek. Natte voeten en
kleren dus. En ook aardig koud met minus 4.
Ook leerde je hoe je een noodonderkomen
moet maken en een veld oven.
Na
de
eerste
periode
samen
met
boordschutters en chauffeurs volgt het
specifieke deel. De 8 weken die daarna volgen

Hierna waren er nog maar een paar kleine
dingen te doen in de afwikkelweek die in het
teken stond van onderhouden en een
eindfeestje. om vervolgens het certificaat te
krijgen en als eerste groep/peloton van 12
jonge jongens de PG af te ronden!
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Even voorstellen,

Aooi Frank Zondag.

Smi Richard de Vries.

Mijn naam is de Aooi Frank Zondag, 49 jaar,
getrouwd met Heleen en wij hebben 2
kinderen, 1 dochter van 23 jaar en 1 zoon van
20 jaar en woonachtig in Assen. Sinds 2 april
ben ik werkzaam bij de Batstaf als Stoo log snr
bij de Sectie S4. Mijn hobby's zijn hardlopen,
recreatief maar ook in wedstrijdverband. Af en
toe loop ik wel eens een oriënterings-loop,
maar over het algemeen gaat alleen het
hardlopen, zonder kaart en kompas, mij wat
beter af. Inmiddels heb ik 6 marathons gelopen
waaronder natuurlijk ook 2 keer in Rotterdam,
de stad van Feyenoord!
In september 1981 ben ik als "spijkerbroek"
begonnen op de KMS met toen nog een
voorbestemming op zak voor het dienstvak der
Intendance, tegenwoordig de "B" van B & T.
Na een 3 tal jaren kwam ik erachter dat dit toch
niet mijn ding was en besloot om een rekest in
te dienen om de overstap te maken naar de
Infanterie. Dat bleek niet eenvoudig met een
voorbestemming op zak! Het duurde in totaal
toch 4 rekesten en een paar jaar voordat ik in
kon stromen met de lichting 90-1. Met deze
lichting heb ik de 15 maanden WTO doorlopen
op het OCI (toen nog in Harderwijk).
Mijn startfunctie heb ik vervuld als gpc bij de Acie van het 45e Pantserinfanteriebataljon, in de
jaren '90 nog in de Johan van de
Kornputkazerne in Steenwijk. Na mijn beurt als
gpc werd ik OPC van het 3e peloton Acie en
had
toen
de
allerlaatste
lichting
dienstplichtigen. Helaas werd het 45e in 1994
opgeheven en de meeste kaderleden die hun
3 jaren nog niet vervuld hadden gingen
naadloos over als instructeur / opc of pc bij het
Schoolbataljon 41 Lichte Brigade. Dit was de
aftrap naar ons huidige beroepsleger. Voor mij
volgde in januari 1996 een plaatsing bij 42 BLJ
voor uiteindelijk de duur van 10 jaar(19962006). Ik vervulde bij BLJ achtereenvolgens 3
functies, OPC AT pel bij de C cie(4 jaar), OPC
MR pel 120mm(3 jaar) en SMZWMRN bij het
VSCC(3 jaar). Met 42 Painfbat BLJ ben ik 4
keer op uitzending geweest. Drie keer naar
Bosnië, IFOR 1, SFOR 4, SFOR 8 en mijn
vierde uitzending SFIR 3 naar Irak.
Na een periode van 10 jaren bij 42 BLJ werd
het tijd voor iets anders en heb ik een tijdje
mogen werken in de staf van 10
Natresbataljon te Assen. Ik heb daar eerst 2 ½
jaar gewerkt als Smi O&T bij één van de cien,
een mentor voor het kader van de gehele cie.
Na deze functie ben ik aooi OPN/ O&T
geworden bij 10 Natres en verantwoordelijk
voor de opleidingen intern binnen het bat. Een
hele leuke tijd waarbij met name opvalt dat de
Natres militair altijd bijzonder leergierig,
fanatiek en bijzonder gedreven is.

Ik ben de Smi (Richard) de Vries.
40 jaar, waarvan 13 jaar gelukkig getrouwd en
bijna 23 jaar werkzaam binnen de infanterie
van de KL. Ik ben woonachtig in het oosten
van het land (Holten) met mijn vrouw en
zoontje.
Officieel ben ik per 01-04-2013 geplaatst als
CSM bij de C-‘Hanen’ cie. Vrijdag 21 juni heb
ik daadwerkelijk de functiestok van de Smi
Diets over mogen nemen en ben ik nu ook
formeel werkzaam als CSM bij deze geweldige
C-‘Hanen’ cie.
Voordat ik mij daadwerkelijk ‘Haan’ mocht
noemen heb ik mezelf uiteraard ook in de
Hanen test (de dag voorafgaand de
stokoverdracht) moeten bewijzen als waardig
Haan. Hierover zal ik verder niet uitwijden daar
dit alleen is voorbehouden voor de ingewijden.
Ik heb in de afgelopen tijd al meegelopen bij
de ehd en dus ook binnen het bataljon.
Waaronder bijvoorbeeld de SOB en de oef
Peacock Reloaded en heb in deze periode al
een ‘warm’ gevoel bij 45 PIB RIOG gekregen.
In mijn optiek is het 45e één van de betere
infanterie bataljons en is het voor mij een eer
om hier werkzaam te mogen zijn.
Ik zie mijn functie duur binnen het bataljon en
de C-‘Hanen’ cie in het bijzonder dan ook met
veel plezier tegemoet.
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sneeuw mee te pakken op mijn snowboard.
Aangezien ik niet meer in Hellevoetsluis woon
zit ik niet meer zo vaak op het water als dat ik
zou willen. Vechtsporten zijn nu dan ook een
grote afleiding voor mij, vooral mixed martial
arts; een combinatie van alle vechtsporten.
Tegenwoordig woon ik, samen met mijn
vriendin, in Amersfoort.
In 2005 ben ik, na de middelbare school,
begonnen aan de KMA, in 2009 ben ik
begonnen op mijn startfunctie bij 1
Ciscoy/Cisbn/1GNC. Hier heb ik een hele
mooie tijd gehad, een hechte samenwerking
met de Duitsers (mijn chef was een Duitse
majoor,
mijn
opc
was
een
Duitse
sergeantmajoor en het peloton was voor de
helft
duits)
en
veel
vrijheid
en
verantwoordelijkheden zorgden ervoor dat ik
daar uiteindelijk met tegenzin mijn stoel af
moest staan aan mijn opvolger. In 2011 ben ik
begonnen bij het toenmalige 103 ISTAR
bataljon, tegenwoord JISTARC, als CC2ostpel. Ook hier heb ik veel geleerd, goede
contacten opgedaan en ik heb mij verder
kunnen verdiepen in de technische kant van
de verbindingsdienst. Toch voelde ik een
gemis, ik had, na 8 jaar defensie, nog niet
gewerkt bij een manoeuvre eenheid!
Sinds 1 april ben ik werkzaam binnen de staf
van 45 pib R.I.O.G als hoofd sectie S6. Voor
een officier bij de verbindingsdienst de mooiste
uitdaging die er is. Voor ons is de kans om zo
dichtbij de manoeuvre te komen maar heel
klein, ik ben dan ook erg blij met deze kans!
De oefening Peacock Reloaded was voor mij
dan ook de eerste kennismaking met hoe de
pantserinfanterie
tegenwoordig
optreed.
Onlangs heeft het bataljon de OG status
opgegeven om opnieuw starten met trainen en
opleiden op niveau 1, voor mij een perfect
moment om te beginnen bij deze mooie
eenheid.
Één van mijn taken is het uitbrengen van de
“Oranje Gelderlander”. Ik hoop dan ook dat u
dit blad met plezier leest, of u nu actief
dienend militair of veteraan bent, of op welke
manier dan ook verbinding voelt met het
regiment. Ik wil u dan ook vragen om stukken
te schrijven en foto’s op te sturen: zonder uw
hulp kan dit blad niet bestaan!

In 2011 volgde een functie als CA van de B
instructie cie bij School Noord, een erg leuke
periode en kom nu uiteraard binnen heel CLAS
de oud leerlingen en instructeurs weer tegen.
Door de reorganisatie en het wegvallen van de
oude compagniesstructuur bij School Noord
kwamen de functies van de ciestaf te
vervallen. Dit zag ik als een kans en ben me
gaan oriënteren voor nieuwe functies, CV en E
portfolio in orde maken en het land in.
Uiteindelijk ben ik gelukkig geland bij het 45e,
het bataljon waar ik ooit begonnen was. Als
infanterist werk ik nu binnen de sectie S4 en
voel mij daar nu al als een vis in het water. Ik
voel mij zeker gesteund door de collegae van
de TD en B&T binnen de sectie (en het bat)
want die helpen mij in ieder geval aan een
bijzonder steile leercurve binnen alles wat
logistiek heet.
Ik was er getuige van dat Peacock Reloaded
logistiek een behoorlijke klus was en dat niet
alles op rolletjes (rails) liep met de terug
verplaatsing vanuit CZE, maar eindelijk
hadden we dan wel alles weer binnen na een
behoorlijke
treinreis
voor
de
treindetachementen.
Veel van jullie heb ik al gezien met het be
/ontladen van de tropco's, treinen en
sommigen ook wel op het "munitiecomplex"
tijdens de oefening in CZE. Verder ga ik jullie
zeker treffen tijdens oefeningen, onderhoud
maar ook tijdens het sporten.

Op 25 september 2013 doe ik in ieder geval
mee aan het OMK Halve marathon in Den
Helder. Met mij staan er nu al 6 man van ons
bataljon ingeschreven! Ook zin om mee te
doen, vraag toestemming en schrijf je in zodat
we in Den Helder met een grote club ons
bataljon vertegenwoordigen.
Kap Matthijs de Bruijn.
Ik ben de Kap (Matthijs) de Bruijn, 28 jaar en
opgegroeid in Hellevoetsluis. Hellevoetsluis ligt
aan het Haringvliet op ongeveer 5 km afstand
van de zee. Hier komen dan ook een aantal
hobby’s vandaan: zeilen en kitesurfen.
Daarnaast probeer ik elk jaar een weekje
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TB BC wordt alsnog MT voor 2ic B-cie

Gecompromitteerd!

Ondanks alle goede bedoelingen van onze
overste Lkol Schmidt is de TB BC voor de 2ic
van de B-cie, Elnt Gaakeer, in een drama
geëindigd.
Wat was het geval! Elnt Gaakeer was die
bewuste
woensdag
al
in
een
mineursstemming. Zijn vriendin ging die dag
namelijk naar Thailand op vakantie met een
vriendin. Gaakeer kon helaas niet mee want er
moet nog een MEO georganiseerd worden. En
dat betekend dat hij dus drie weken zonder
vrouw thuis zit en dus geen “dingen” kan doen.
Daarbovenop kwam de onzekerheid van die
bewuste donderdag en vrijdag…
Toen het verlossende woord van de overste
kwam was dat dan ook reden genoeg voor de
2ic om zich die avond eens stevig te
bedrinken!
Maar! Na al behoorlijk in de olie te zitten werd
Elnt Gaakeer opgeschrikt door een app van
zijn vriendin. Ze zat niet in het vliegtuig! De
bewuste KLM airplane had pech! En ze zat op
kosten van de KLM in een jacuzzi in een luxe
hotel in Amsterdam! En ook nog eens samen
met haar vriendin!
Te dronken om te rijden heeft Elnt Gaakeer
zich toen maar naar zijn legeringskamer
gesleept om zich daar zachtjes in slaap te
huilen…

Op 17 juni jongstleden werd één maal “hanen”
vlag als oorlogsbuit vermeesterd tijdens de
TOZT op de brug bij GRAVE van de pcn en
opcn van het 45e.
Met de snavel tussen de benen en het
schaamrood op de kop heeft de toenmalige
CSM, sm Diets, zijn geliefde vlag opgehaald bij
de B “leeuwen” cie, die zoals het de koning der
dieren betaamd, de vlaggen in correcte staat
hebben bewaakt.
Het vermoeden is dat dit navolging krijgt in de
hanenraad, maar dat blijft verder duister
aangezien niemand weet wat er in die
kippenren gebeurt…

Bijzonderheden personeel:

Sld1 Kersaan, J – MRAT eenh 7
Vader van een dochter, geboren op 22 mei
2013 – Loreen.
Gewicht 3190 gram
Lengte 49 cm
CSM Jansen – Dcie
20 juni, 24 jaar zilveren medaille
Verzoek van de redactie:
Voor de volgende editie zie ik graag de
volgende stukken binnenkomen:
-verslagen/ervaringen van oefeningen,
ondersteuningen en overige activiteiten;
-wistjedatjes;
-foto’s;
-mededelingen;
-alles wat u verder wil delen met het regiment!
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