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Van de Regimentscommandant, 
 

Mannen en Vrouwen van het Regiment 
Infanterie Oranje Gelderland,  

als eerste wens ik jullie allen een gezond, 
flitsend en uitdagend 2014 toe! 

  
Ik hoop dat jullie hebben genoten van een 
welverdiend kerstverlof. 
Een kerstverlof met vrije tijd en de gezelligheid 
van het samenzijn met onze families en 
vrienden.  
Het is gepast bij de start van het nieuwe jaar 
terug te kijken op 2013, een goed jaar voor het 
regiment en een bijzonder, maar succesvol, 
jaar voor het bataljon. 
 

Regiment Infanterie Oranje Gelderland 
 
Als we naar het Regiment kijken hebben we dit 
jaar een wederom groeiend aantal activiteiten 
ontplooid die ons verbinden met onze 
geschiedenis en onze voorgangers. De relaties 
tussen onze compagnieën en de gekoppelde 
stameenheden en hun relaties worden 
zichtbaar hechter. Hierbij blijkt keer op keer dat 
het “verleden” en het “heden” voor ons, 
soldaten, minder verschillend is dan men zou 
verwachten. Er waren weer een groot aantal 
waardige herdenkingen en reünies van de 
verschillende bataljons van onze 
stamregimenten het 5e en 8e Regiment 
Infanterie, het 6e  Infanterie Bataljon Nieuw 
Guinea en de Troepen in Suriname. Ook was 
er dit jaar voor het eerst een reünie van 45 
Painfbat R.I.O.G. voor haar Afghanistan 
veteranen. 
 
Onze overkoepelende regimentsvereniging de 
Vereniging Regiment Infanterie Oranje 
Gelderland heeft ook weer stappen voorwaarts 
gezet in haar groei & bloei. Zo zijn we in 

augustus formeel toegetreden tot het 
veteranenplatform en hebben we daar de stoel 
overgenomen van 5.5. R.I. We kunnen nu ook 
als R.I.O.G. de belangen van al onze oudere 
en jongere veteranen en hun relaties 
behartigen op het hoogste niveau. 
 
We hebben als Regiment dit jaar weer vele 
bijzondere ceremonies mogen meemaken. Zo 
was het Regiment vertegenwoordigd met haar 
Vaandel en een Erewacht tijdens de kroning 
van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander in 
Amsterdam. Ook werd in een waardige 
ceremonie en in aanwezigheid van familie en 
vrienden ons steentjesmonument onthuld. Met 
deze onthulling hebben onze in vredestijd 
overleden kameraden hun plaats weer in ons 
midden, op onze appelplaats ingenomen. 
 
Daarenboven is op 27 November het TRIS-
monument in Paramaribo onthuld. Hiermee 
gaat een lang gekoesterde wens in vervulling 
voor onze kameraden van de TRIS. Ik wil hier 
als Regimentscommandant mijn respect en 
waardering uitspreken voor de Stichting 
Triskontakten, die onder de inspirerende 
leiding van de Heer Ad van Wingerden een 
mooi en zeer waardig monument op een 
historische plaats in “ons” Suriname hebben 
onthuld.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook werd op 3 december het boek “Killed in 
Action, Mark Schouwink” gepresenteerd in 
Beckum.  Het aangrijpende verslag van de 
gebeurtenissen rond en na die bewuste 18 
april 2008, de dag waarop onze 
regimentsgenoten, de Eerste-Luitenant Dennis 
van Uhm en de Soldaat der eerste Klasse 
Mark Schouwink in Afghanistan zijn 
gesneuveld. Het verslag is opgetekend door 
de ouders van Mark Schouwink, een 
hommage aan hun zoon en Defensie, een met 
liefde geschreven boek over verlies, respect 
en kameraadschap. Het boek is een 
monument en de Generaal van Uhm duidde 
het boek met de woorden: “Een boek om trots 
op te zijn over een zoon om trots op te zijn”.  
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Terugkijkend staat er een volwassen 
Infanterieregiment met een rijke traditie, een 
traditie die voortleeft in 45 Painfbat R.I.O.G. en 
hierdoor in ons allen. Een eervolle 
geschiedenis en traditie die ons van Kasteel 
Staverden via Waterloo, de Grebbeberg, Indië, 
Nieuw Guinea en Suriname ten slotte naar 
Uruzgan bracht. En wie weet wat de toekomst 
nog voor ons in petto heeft. 
 

45 Pantserinfanteriebataljon R.I.O.G. 
 
Als we naar het bataljon zelf kijken stond de 
eerste helft van 2013 in het teken van het 
behouden van de operationele gereedheid. 
Hierin hebben we met de “koude” oefening 
Peacock Retention en de door regen & teken 
geplaagde oefening Peacock Reloaded de 
basis gelegd. Het O&T programma werd 
compleet door de schietseries op het ISK, in 
Bergen & Munster en de bijzonder geslaagde 
oefeningen Bison Counter en Black Fennek.  
 
In de tweede helft van het jaar startte het 
gereedstellingstraject naar de volgende 
operationele gereedheid. We begonnen deze 
periode met een zeer geslaagde 

Regimentsweek en schietserie. Tijdens deze 
schietserie werd de eerste schietwedstrijd voor 
CV90 pelotons gewonnen en de bijbehorende 
Generaal van Uhm Trofee door de C “Hanen” 
Cie mee naar Ermelo genomen. We zetten 
onze voorbereidingen verder voort met het 
opleidingstraject voor het optreden in 
verstedelijkt gebied en de eerste 
pantserbivakken. Op de periode rondom 
Prinsjesdag kom ik hierna terug. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook was in de afgelopen maanden de groei 
van ons bataljon goed zichtbaar. De instroom 
van jonge officieren, onderofficieren en grote 
aantallen soldaten vulde compagnie na 
compagnie en het bataljon zal in januari 2014 
de magische vullingsgraad van 100% gaan 
benaderen. Dit gaat echter niet vanzelf, onze 
eigen kaderleden hebben Schoolbataljon 
Noord maandenlang uitstekend gesteund bij 
het geven van de MFO aan onze eigen 
mensen. Daarna werden en worden nog 
steeds onze jonge soldaten in Ermelo door 
onze eigen kaderleden verder opgeleid in de 
Pantserinfanterie Functie Opleiding of volgen 
zij nog hun CV90 opleidingen in Amersfoort.  
 
In januari gaan we verder met de 
Pantserbivakken van de A “Boeaja” 
Compagnie en vervolgens de C “Hanen” 
Compagnie. Onze lichte D “Fennek” 
Compagnie zal starten met een oefening in de 
strook. Ook zal de B “Leeuwen” Compagnie 
als laatste haar resterende 60 soldaten 
ontvangen om hen zelf op te leiden tot 
Pantserinfanteristen waarna ook zij haar 
Pantserbivakkencyclus zal doorlopen. De 
bataljonsstaf zit prima in de wedstrijd en is 
druk met de voorbereidingen voor 2014 en zal 
in januari ook weer zelf worden getraind.  
 
Al met al staat het bataljon er goed voor om in 
2014 haar gereedstellingstraject succesvol te 
vervolgen. 
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Prinsjesdag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dinsdag 17 September kregen wij, mannen 
en vrouwen van 45 Pantserinfanteriebataljon 
R.I.O.G., onze relaties en onze 
regimentsgenoten erg slecht nieuws te horen. 
Het bataljon zou per 1 januari 2014 worden 
stilgezet om aansluitend te worden 
opgeheven. Dit vormde een onderdeel van het 
pakket aan maatregelen waarmee de Minister 
van Defensie de krijgsmacht betaalbaar wilde 
maken en houden. Het bericht zorgde voor 
grote onrust en onzekerheid bij ons allen: de 
leden van het bataljon, onze relaties en de 
oudgedienden en vrienden van het regiment.  
 
We gebruikten vervolgens de tijd, tot aan het 
definitieve besluit, om te werken aan een 
vangnet voor onze mensen en gingen 
daarnaast verder met nog intensiever opleiden 
en trainen van de eenheden. Ook namen we 
deel aan een aantal grote, zeer zichtbare 
evenementen waarin het bataljon een 
onmisbare rol vervulde zoals de bijeenkomst 
van de Vereniging Infanterie Officieren op nota 
bene de 19e september, de slotmanifestatie 
van de Vrede van Utrecht op 21 september en 
de Grebbeberg Masters op 10 oktober.  
 
Juist onder die moeilijke omstandigheden 
waarbij het zwaard van Damocles duidelijk 
zichtbaar boven onze hoofden hing heeft 
eenieder van het bataljon laten zien strijdbaar 
te zijn, door te willen en te kunnen gaan waar 
anderen stoppen, met een enorme “can do” 
mentaliteit, telkens weer en dat alles op basis 
van een hartverwarmende kameraadschap.  
 
Ondertussen werd er achter de schermen voor 
ons voortbestaan gestreden door onze 
regimentsgenoten binnen en buiten het 
bataljon, onze militaire en burger collega’s, 
politici en vele anderen die ons een warm hart 
toe dragen. Veel sneller dan verwacht leidde 
dit op 11 oktober 2013 al tot succes. In de 
verassende bekendmaking van het 
zogenaamde Herfstakkoord op televisie 
meldde Dhr. Slob van de Christen Unie dat 45 
“Pantserbataljon” in Ermelo zou blijven 
voortbestaan. Als snel volgden de formele 

bevestiging, het 45e blijft bestaan; dit was een 
geweldig moment voor ons allen.  
 
Het is passend om op deze plaats Dhr. Slob 
als boegbeeld van de CU hartelijk te danken 
voor de inspanningen van deze partij voor het 
voortbestaan van 45 Painfbat R.I.O.G.  
 
Ook wil ik onze families, vrienden en bekenden 
danken, alleen met uw steun kunnen wij in 
moeilijke tijden daadwerkelijk doorgaan waar 
anderen stoppen.  
 

Afsluitend 
 
2013 was een druk en bewogen jaar voor 45 
Painfbat en het Regiment Infanterie Oranje 
Gelderland. Ik kijk op 2013 terug met een goed 
gevoel en gepaste trots, juist onze ervaringen 
rondom de voorgenomen opheffing van het 
bataljon versterken mijn geloof in ons Bataljon 
 & Regiment.  
 
U allen hebt laten zien dat u uit het juiste hout 
gesneden bent, u bent die professional die 
doorgaat waar anderen stoppen, u vertoont die 
bijzondere kameraadschap die ons uniek 
maakt en veel verder gaat dan vriendschap.  
 
 
Met Kameraadschappelijke Groet,  
 

 
Luitenant-kolonel M.L.E. Schmidt 

Commandant Regiment Infanterie Oranje 
Gelderland & Commandant 45 

Pantserinfanteriebataljon 
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4 Plaatjes, 1 Woord 
 

 
 
Als afwisseling dacht ik jullie een keer te 
verblijden met een spelletje dat redelijk 
populair is op de smartphone: 4 plaatjes, 1 
woord. Ik neem aan dat de meesten van jullie 
wel weten wat de bedoeling is. Maar om jullie 
een beetje op gang te helpen, wil ik jullie over 
elk plaatje iets meer vertellen. 
 

Het plaatje 
linksboven is een 
foto van een boom, 
die ergens in de 
buurt van Lelystad 
staat. Het is een 
exemplaar van een 
groepje heel 
bijzondere bomen. 
Zoals jullie weten 

bestaat de provincie Flevoland nog niet zo 
lang. Het is ontstaan door het inpolderen van 
een stuk van het IJsselmeer. Er wordt een dijk 
gebouwd en aan de binnenkant van de dijk 
wordt al het water weggepompt. Als de 
zeebodem is drooggevallen, begint men met 

greppels graven. Dat 
moet natuurlijk mooi 
recht gebeuren en 
daarom wordt er gebruik 
gemaakt van 
piketpaaltjes. 
Op verschillende 
plaatsen in de 
Flevopolders en in de 
Noordoostpolder heeft 
zo’n piketpaaltje wortel 
geschoten en is het uitgegroeid tot een 
levensgrote boom. Als ik er langs kom, moet ik 
er altijd even naar kijken. Zo bijzonder vind ik 
het. Het leven, de levenskracht is blijkbaar zo 
hardnekkig. Die laat zich er niet zomaar onder 
krijgen. Ik zie dat bij mensen ook. Zolang er 
leven is, is er kracht en dat zorgt ervoor dat we 
tot uitzonderlijke dingen in staat zijn. 
 
Het plaatje daarnaast behoeft – denk ik – geen 
verdere uitleg. Op 5 december 2013 is Nelson 
Mandela overleden. Hij is over de hele wereld 
herdacht. Er kon geen sportwedstrijd 
beginnen, waar ook ter wereld, zonder een 
gepast moment van stilte. Nu kun je als 
nuchtere Hollander je afvragen: is al die 
poespas nou nodig voor één persoon? Maar ik 
denk dat het goed is. Ik denk dat Nelson 

Mandela en waar hij 
voor stond dat ook 
waard zijn. Hij is 
jarenlang de 
gevangene geweest 
van een 

onderdrukkend 
regime. Maar toen hij 
eindelijk vrij kwam, 

preekte hij niet haat en vergelding, maar liefde 
en verzoening. Voor een Zuid-Afrika, waar 
iedereen vrij kon zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door U2 wordt die houding prachtig verwoord 
in het liedje ‘Ordinary Love’: “I can’t fight you 
any more. It’s you I’m fighting for”. 
Het liedje heet trouwens ‘Ordinary Love’, 
‘Gewone Liefde’, omdat ze willen benadrukken 
dat het niet alleen bijzonder is, wat Mandela 
heeft gedaan, maar ook gewoon. In de zin van: 
iedereen zou dat kunnen. Nu Mandela 
overleden is, moeten anderen zijn werk 
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voortzetten en zijn houding overnemen. Maar 
ze kunnen dat ook, met behulp van ‘Ordinary 
Love’. 
 

De foto rechtsonder is 
een bijzondere foto: 
voetballende jongens, 
ergens in een 
achteraf steegje. De 
foto is gemaakt in 
maart 1958. De 
jongeman, die de bal 
aan zijn voet heeft, is 
Bobby Charlton, toen 

20 jaar en net een maand daarvoor aan de 
dood ontsnapt in een vliegtuigongeluk, waarbij 
8 teamgenoten van Manchester United om het 
leven kwamen. Ze waren op de terugweg van 
een Europacupwedstrijd en hadden zich net 
geplaatst voor de halve finales. 
Eén van de acht overledenen was Duncan 
Edwards: het grootste talent van het Engelse 
voetbal van dat moment. Ergens in Engeland 
staat een 
kerk, waar 
Edwards 
als een 
soort 
heilige in 
een glas-
in-lood-
raam 
pronkt. 
Bobby 
Charlton wilde na het ongeluk stoppen met 
voetballen, maar aan de foto te zien kon hij het 
blijkbaar niet laten. En gelukkig maar! Hij heeft 
met Manchester United en met het Engelse 
team bijna alles gewonnen wat er te winnen 
was. En met elke perfecte pass die hij gaf; met 
elk afstandsschot dat in de kruising belandde, 
kon je zien: hij doet dit ter ere van zijn 
overleden teamgenoten en vrienden. 

 
En dan de laatste 
foto. Dat is het 
embleem van een 
bataljon dat een 
roerig jaar achter de 
rug heeft en dat een 
druk jaar tegemoet 
gaat. Het roerige jaar 
bestond er vooral in 

dat we met opheffing bedreigd werden. Op de 
een of andere manier heeft dat een strijdlust 
teweeg gebracht, die ervoor heeft gezorgd dat 
het 45ste bij verschillende gelegenheden een 
goed en mooi visitekaartje heeft afgegeven. 
De boodschap was: dit is een bataljon, waar 
we trots op zijn! Dit doek je toch niet zomaar 
op? En inderdaad. Dankzij de Christen-Unie (ik 

wil het toch nog even genoemd hebben), 
mogen we blijven bestaan. 
En dan is het zaak dat dit trotse gevoel blijft. 
Ik wens ons voor dit nieuwe jaar toe dat we 
trots kunnen zijn op ons bataljon: 
Vanwege het werk dat we verzetten en de 
manier waarop we dat doen. 
Vanwege de kameraadschap en het 
onderlinge vertrouwen dat bij ons aanwezig is. 
Vanwege de zorg voor elkaar en de wil er 
samen het allerbeste uit te halen. 
Vanwege de aandacht die er is voor alle 
veteranen (oud en jong) die aan dit Regiment 
verbonden zijn. 
Vanwege de wil om de balans tussen werk en 
thuis in de gaten te houden. 
Kortom: trots omdat we de goede dingen doen 
en omdat we de goede dingen goed doen. En 
dat we daarmee . . . . . . . .! 
 
Maar nu had ik bijna de oplossing van de 
puzzel verraden. 
 

Ik wens ons allen een goed 2014 toe. 
 

Ko Sent 
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Voortbestaan 45 e PIB   

 
Toen we in Ermelo als PG4 begonnen en we 
voor het eerst te horen kregen dat het 45e 
pantserinfanterie bataljon opgeheven zou gaan 
worden, moesten we met het hele bataljon in 
de filmzaal verzamelen. Hier kwam de C-LAS 
ons het slechte nieuws brengen dat het 45e 
opgeheven zou worden. Op dit moment zaten 
wij nog in de PG en moesten deze nog met 
een goed resultaat afsluiten. Net als alle 
andere soldaten hielden wij er een erg 
demotiverend gevoel aan over. We hadden 
hierdoor ook wel redelijk het gevoel dat onze 
defensie-toekomst er haast al op zou zitten 
aangezien we nieuwe soldaten waren met 
weinig ervaring. Op het eindappel van onze C-
cie kregen we verdere uitleg over het nieuws 
door onze kapitein Marx: “het was nog niet 
allemaal zeker” werd er verteld en we zouden 
rond de kersttijd meer te horen krijg over hoe 
en wat. Een aantal weken verder veel eerder 
dan iemand ook maar had gedacht kwam het 
mooie nieuws dat ons bataljon “Het 45 e 
Pantserinfanterie”  bleef bestaan!!. Maar dat 
de verhuizing naar Havelte op dat moment nog 
niet van de baan was. Desondanks moest hier 
wel een feest voor gehouden worden dat op 
een donderdag plaats vond. Dit feest was zeer 
geslaagd en stond helemaal in het teken van 
het voortbestaan van het 45e. 
 

Sld 2 Dekker en Lammers 
45 PIB, C ’Hanen’ cie, ehd 6 

 
 
Bad Reichenhall 
 
Ik ben de SLD 2 Hoenderboom en ben sinds 
juli geplaatst bij de Bravo Leeuwen 
compagnie. Maandag 28 oktober ben ik met 
collega’s van de compagnie op oefening 
geweest in Bad Reichenhall. In totaal waren 
we met 19 man van de compagnie 
aangesloten bij een oefening van de ststcie 
van de 43 brigade. Bad Reichenhall is een 
plaats in de Duitse deelstaat Beieren en ligt 
tegen de Oostenrijkse grens aan. In dit verslag 
vertel ik wat we tijdens deze oefening gedaan 
hebben en over mijn belevenis. 
 
De bergtocht 
 
Na een lange reisdag startten we het 
programma met een bergtocht. Dit hield in dat 
we met onze bepakking en met behulp van 
Leki’s naar de top van een berg zijn verplaatst. 
Leki’s zijn stokken die gebruikt worden om het 
lopen  in de berg te  ondersteunen. Met Leki’s 
kun je jezelf opvangen als je bijvoorbeeld 
uitglijdt. Ze lijken op skistokken maar dan 
verstelbaar.  De verplaatsing naar de top vond 

ik behoorlijk pittig. Het tempo lag hoog en het 
werd nog iets pittiger toen de SM van de sport, 
onze begeleider, een opdracht voor ons had.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De opdracht luidde: als ik (de SM sport) jullie 
inhaal dan krijgen jullie een gewonde. De 
groep van de Bravo Compagnie is vervolgens 
zo snel mogelijk de berg op gestekkerd maar 
het mocht niet baten. Het terrein was moeilijk 
begaanbaar en de SM sport was een getrainde 
bergbeklimmer/wandelaar, waardoor hij de 
groep uiteindelijk iets voor de top inhaalde.  
 
Nadat we de top hadden bereikt zijn we het dal 
in gegaan om daar te overnachten. 
 
Abseilen 
 
De tweede dag begon meteen goed. We 
kregen namelijk gebakken eieren met ham op 
brood. Vervolgens zijn we het dal uit verplaatst 
en aan de terugweg begonnen. Voordat de 
werkelijke tocht begon hadden we nog 2 
verschillende activiteiten gedaan. De 1e 
activiteit was het bezichtigen van een grot. Hier 
zijn we met onze klettersteig-set de grot in 
gegaan van ik denk wel 60 meter diep. Erg 
gaaf en bijzonder om te doen.  
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De 2e activiteit was abseilen. Dit hebben we 
gedaan van een rotswand van 115 meter 
hoog. In het begin eng, vooral het moment dat 
je de rand over moet. Een halve minuut later 
heb ik alleen maar genoten van het uitzicht. 
 
De terugtocht 
 
Diezelfde dag zijn we aan de terugtocht 
begonnen. We kregen 2 uur de tijd om de bus 
te halen die aan de voet van de berg stond. 
Wij deden het in 1 uur en 15 minuten. ’s 
Avonds hoorde ik dat dezelfde route normaal 
gesproken in 4 uur wordt afgelegd en dat we 
de snelste club waren die de sport sergeant 
onder zijn leiding had. Hier ben ik trots op. De 
dag werd afgesloten met een barbecue en veel 
bier.  
 
Canyoning 
 
De derde dag zijn we met de bus naar 
Oostenrijk gereden. Daar hebben we 
gecanyoningd. Hierbij spring je van rotsen af in 
het water dat tussen de bergen stroomt. Het 
water was koud maar de wetsuits en het 
warme water dat we mee hadden hielden ons 
warm. De eerste sprong was van 2 á 3 meter. 
Bij deze sprong werd ons de juiste techniek 
aangeleerd. Uiteindelijk sprongen we van 
rotsen af van 10 meter hoog.  
 
In de middag hadden we bij het pension nog 
getokkeld. Ook erg gaaf om te doen. De 
hoogte was namelijk 60 meter.  
 
Klettersteigen 
 
De laatste dag zijn we ook naar Oostenrijk 
gereden. Dit keer om hier te gaan 
klettersteigen. Bij klettersteigen klim je via de 
rotswand van een berg omhoog. Hierbij zeker 
je jezelf met een klettersteig-set aan 
staalkabels die aan de berg gemonteerd zijn 
om zo veilig mogelijk te klimmen. Ongevaarlijk 
is het niet. Als je bijvoorbeeld uitglijdt, kun je 
wel 7 meter vallen. De klettersteigset rekt 
namelijk 3 meter uit maar voordat dit gebeurt 
val je eerst nog een stuk naar beneden langs 
de staalkabel waar je aan bent gezekerd. 
Totaal hebben we deze dag 400 hoogtemeters 
geklommen. Een erg mooie ervaring en het 
uitzicht was geweldig!  
 
Na het opleveren van de legering kregen we 
bier van de HID voor de terugreis, dit is erg 
goed bevallen om de competentie 
kameraadschap te verbeteren.  
 
Kort samengevat heb ik echt een top week 
gehad. Ik heb namelijk veel nieuwe dingen 
gedaan in een zeer korte periode. Op 

sommige momenten was het zwaar maar als ik 
hierop terug kijk ben ik trots en kijk ik er met 
een voldaan gevoel naar terug.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sld2 Hoenderboom 
 
PG4 
 
 
 
 
 
 
 
Als eerste zal ik mijzelf voorstellen. Ik ben 
Soldaat van Doorn. Ik volg de opleiding tot 
pantserinfanterist bij de Charlie Compagnie, 
het 45e Oranje Gelderland te Ermelo. Mijn 
groep waar ik de opleiding volg heet PG4. PG 
staat voor Parate Gereedheid en de vier staat 
voor de vierde groep. Bij het 45e hebben al 3 
groepen de opleiding succesvol afgerond. 
 
Op 7 Januari 2013 ben ik begonnen met mijn 
MFO (Manoeuvre Functie Opleiding; voorheen 
AMO) in Assen. Na deze opleiding te hebben 
afgerond ben ik in Mei opgekomen in Ermelo 
voor mijn vervolg opleiding bij de infanterie. Na 
een aantal weken heb ik een vervelende 
blessure opgelopen en werd ik overgeplaatst 
naar de Alfa Compagnie om daar te herstellen 
van mijn blessure zodat ik na mijn herstel 
opnieuw aan de opleiding kon beginnen. Op 
het moment dat ik hersteld was van mijn 
blessure kon ik mij aansluiten bij de PG4 
groep.  
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Na de opkomst dag in Ermelo werd ons 
legering toegewezen en begon de opleiding. 
De eerste paar dagen was natuurlijk even 
wennen voor ons allemaal omdat de kazerne 
veel groter is dan in Assen, maar we zijn goed 
opgevangen door ons kader die ons perfect 
ondersteunen. Na de eerste week begon het 
‘kennis maken’ bivak. Het kader wou natuurlijk 
weten met wat voor groep ze te maken 
hadden. We hebben overdag onze Diemaco 
Colt ingeschoten. Een nieuw wapen voor velen 
van ons omdat wij in Assen gewend waren met 
de Diemaco C7  te schieten. Aansluitend 
hadden we een mars naar het bivak terrein dat 
naast de kazerne ligt. Het bivak was één nacht 
en stond in het teken van ‘tijden halen’. Alle 
praktijk wat we in ’t veld hadden geleerd in 
Assen werd hier opnieuw toegepast met 
scherpere tijden. Wat voor ons een pittige 
nacht was, kijken we hier met tevreden blik op 
terug.  
 
De opleiding is in totaal 8 weken. We gaan 
binnenkort OVG’en (Optreden Verstedelijk 
Gebied) in Harskamp. Waar wij ons verder 
gaan verdiepen in het zuiveren van huizen. We 
gaan leren hoe we o.a. met de Minimi, MAG, 
Panzerfaust en Underslung moeten omgaan 
en te gebruiken. De belangrijkste wapens 
binnen de infanterie. Een veelzijdige opleiding 
waar wij als groep in Ermelo op de juiste plek 
zitten.  
 
Helaas hebben wij ook te horen gekregen dat 
het 45e in Ermelo waarschijnlijk wordt weg 
bezuinigd en is het voor ons ook nog niet 
geheel duidelijk wat er precies met ons gaat 
gebeuren, maar wij zullen eerst deze opleiding 
afmaken omdat dit toch het moment is waar wij 
in Assen naar toe hebben geleefd om als 
Infanterist te werk te gaan. We hebben een 
goed kader wat ons veel kennis en ervaring 
kan overdragen dus ik weet zeker dat wij op de 
goede plek komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sld van Doorn 
 

 
 
 
 

Hanengevecht 
 
Na iets minder dan 5 uur slaap gehad te 
hebben werden we om 06:00 wakker gemaakt. 
Snel de tas in pakken en allemaal weg van het 
Stroesche zand.  De dag ervoor waren we 
hiernaartoe gelopen middels individuele 
kaartleesoefeningen wat sportmomentjes om 
er uiteindelijk een bivakje in te richten.  
Even later stopte er een bus waar we allemaal 
in moesten stappen. 
Nog geen idee waar we naar toe gingen reed 
de bus weg. Zodra ik zag dat we niet richting 
de kazerne gingen besloot ik nog wat extra 
slaap te pakken in de bus. 
Die stopte vervolgens in Weeze in Duitsland 
daar is een oefencentrum van de politie en 
brandweer en defensie. 
Wij enhd 5, zouden samen met een deel van 
enhd 4 en de staf tegen de ME en de AE gaan 
vechten. Ook waren er ruim 100 leerlingen van 
het ROC om wat extra chaos toe te voegen. 
Na een korte uitleg over de spelregels werden 
er verschillende groepen gemaakt bestaande 
uit leerlingen van ROC en ons. 
We begonnen met rustig te knokken met de 
ME in een black box. 
Dit is een constructie (in ons geval een simpele 
ladder) waar een spandoek aan zit en ervoor 
zorgt dat de politie niet bij je in de buurt kan 
komen aangezien deze normaal minimaal een 
meter dik is. Op die manier kun je buiten het 
bereik van de wapenstok blijven (dit was met 
ons simpele laddertje niet het geval en dit 
zouden we enkelen minuten later gaan 
ondervinden) en duw je er gemakkelijk een 
man of 10 ME mee achter uit. 
De ME had echter de beschikking over 
paarden en AE eenheden en was ruim in de 
meerderheid waardoor we toch aan het kortste 
eind trokken. De eerste gewonde viel meteen 
te betreuren. Tweede dag in het peloton en er 
was al een paard op z’n poot gaan staan. 
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Dit deden we een aantal keer waarbij na een 
paar keer bleek dat de ME zelf soms maling 
had aan de regels aangezien er meerdere 
keren toch op het hoofd werd geslagen. 
Hierna was er tijd voor een korte pauze en 
evaluatie. 
De groep werd nu gemixt met de ROC 
leerlingen en bestond uiteindelijk uit ongeveer 
15tot 20 personen 
Met deze groep gingen we verschillende 
scenario's voor de politie als probleem geven. 
Een busje waarin een VIP zat belagen. 
Een demonstratie waar een clown bij 
betrokken is die de politie extra uit daagt waar 
ze niet op in mochten gaan. Het uitdagen 
gebeurde door wat beledigen en de ME te 
decoreren met bloemetjes slingers en 
ballonnen.  
Ook hielden we een zittende demonstratie met 
een blokkade waar de politie doorheen moest 
zien te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de lunch moesten we naar de oude 
Engelse kazerne die daar in de buurt was. 
Daar aangekomen kregen we iets wat op 
beschermende kleding moest lijken in de vorm 
van een klim helmpje een paar m/v 
scheenbeschermers voor je onderarmen en 
een soort harnas dat in mijn ogen veel te 
wensen over liet. Nu ging er echt wat 
gebeuren en kon er echt geknokt worden. In 
drie grote groepen werden we opgedeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen ik de Bescherming aan had vroeg ik me 
zelf af of dit iets positiefs was dat ik dat nu aan 
had of niet de ME nu ook behoorlijk wat harder 
zou optreden dan eerst. 
In een huis daar moesten we eerst afwachten. 
Daar pakten we weer onze black box om al 
schreeuwend de weg over te gaan die de ME 
probeerde dicht te houden. 
Nu kon er daadwerkelijk goed geknokt worden. 
Vlaggenstokken werden gepakt om daarmee 
te proberen de aanstormende ME weg te 
stoten. De geweldsspiraal van de ME ging ook 
snel omhoog en begon al goed door te halen 
met de wapenstokken. Dit zorgde al voor de 
nodige blessures bij de dappere Hanen. Die 
lieten zich uiteraard niet afschrikken en gingen 
voortdurend het gevecht aan. Dit tot irritatie 
van de ME die uiteraard harder gingen slaan 
zo ook enkele bereden dames die verdacht 
vaak werden opgezocht 
Hier vielen ook weer de volgende gewonden 
bij. Een gebroken neus en een gebroken hand 
later gingen we verder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat we eerder waren opgedeeld in twee 
groepen en er een splitsing was tussen de 
Hanen werd er weer de verbroedering 
gezocht. Na charges van enkele dappere 
Hanen op de ME (lees op ze af rennen en 
hopen dat enkelen niet neergeslagen werden) 
kon de aansluiting met de andere Hanen weer 
gevonden worden.  
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Samen met de andere hanen begon het 
laatste afsluitende deel van de oefening. Alle 
Hanen samen in de black box. De oefening 
was echter blijkbaar al gestart zonder weten 
van de Hanen. Er werd nog rustig een peukie 
gerookt toen we al omsingeld waren door de 
ME paarden en busjes en de eerste al door de 
AE waren weggetrokken.  
Snel werd de “black box” opgepakt en gingen 
de Hanen voorwaarts. We bleven hierbij 
omsingeld door de Paarden, ME en busjes en 
voortdurend werd er naar een opening gezocht 
om te ontsnappen. Ook hierbij vielen weer 
rake klappen. Uiteindelijk werd er een kans 
gezien om uit de omsingeling te doorbreken en 
de Hanen grepen dit direct aan. Het 
momentum werd behouden en de Hanen 
overrompelden de ME hiermee.  
Het initiatief werd echter herwonnen door de 
ME door inzet van de paarden en 
wapenstokken. Hierop namen de Hanen 
verdedigende stellingen in de bosjes in waar 
gemakkelijk de ME op afstand gehouden kon 
worden. De ME ondernam nog een poging het 
initiatief te herwinnen. Onder luid gejoel 
“Charlie Hanen” werd deze poging van de ME 
echter teniet gedaan. Paarden, ME en AE 
werden achteruit gejaagd. Hierop besloot de 
oefenleiding de dag geslaagd te noemen om 
verdere gewonden aan hun zijde te 
voorkomen. 
Hierop werd de dag afgesloten met wederzijds 
handen schudden, een heerlijke maaltijd 
verzorgd door de politie waarna iedereen 
stoere verhalen kon vertellen. 
Een mooie dag waarin de Hanen hun 
gevechtsbereidheid, verbondenheid, 
doorzettingsvermogen en professionaliteit 
hebben kunnen tonen aan de ME. 
 

Charlie “Hanen” Compagnie 
 

 
Alfa Paraboeajaweek 
 
Afgelopen week volgde een eliteclub van de A 
Boeaja compagnie de opleiding tot 
Paraboeaja. 
De vooropleidingseissen waren hoog, de 
cursus ging als een sneltrein en de benodigde 
skills en drill waren van hoogstaand  niveau. 
Uiteindelijk kunnen, wel na enig bloed, zweet 
en tranen, 35 cursisten binnenkort hun 
welverdiende wing opspelden! 
 
Instructeur/Jumpmaster/Second van de A-
Boeaja-Cie Eerste Luitenant M.Creemers 
organiseerde deze opleiding. Hij ving, 
ondersteund door twee collega 
Jumpmasters, op 23 Oktober aan  met twee 
dagen vol met lessen, afgesloten met een 
certificering. Tijdens deze dagen werd iedere 

fase  van de sprong tot in detail behandeld en 
beoefend. Te beginnen bij het omhangen van 
het materiaal tot aan de ROT landing. 
(Rechtuit, Obstakelvrij en Tegen de 
windrichting in), wat voor sommige tijdens de 
daadwerkelijke sprongen niet altijd even  
gunstig uitpakte… Alle behandelde lessen 
kwamen samen in de afsluitende harnastest. 
Hierin moesten alle aanstaande 
PARABOEAJA`S hun kennis, skills en drills tot 
uitvoering brengen. Wie hierin niet zou slagen 
kon niet deelnemen aan de daadwerkelijke  
sprongen. Dit was voor de krijgers van de A-
Boeaja-Cie uiteraard geen punt en  iedereen 
behaalde de test met vlag en wimpel!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het behalen van de harnastest vertrokken 
de combi`s richting de Seeligkazerne in Breda. 
Hier kon iedereen onder het genot van een 
biertje, of twee,  op een ontspannen manier 
voorbereidingen treffen voor de volgende dag,  
zoals dat kan  in centrum Breda!!  
De eerste springdag ving aan door `s ochtends 
vroeg met de combi`s in colonne te 
verplaatsen richting Seppe, het vliegveldje 
waar de happening ging plaatsvinden. Na een 
vertraagde opstart door de ochtendmist, trok 
alles open en zag het er naar uit dat het een 
perfecte springdag ging worden.  
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De eerste sticks troffen hun voorbereidingen 
en maakten zich gereed voor hun eerste 
sprongen. De weersverwachtingen van het 
begin van de dag bleek ook werkelijkheid te 
worden. Op wat rukwinden na was het weer 
perfect. Alle sticks sloten naadloos op elkaar 
aan en de cockpit was voor de piloot zijn 
dagkamer geworden. Hierdoor kon iedereen 
met gemak zijn eerste drie sprongen maken. 
Sommige strijders hadden, allicht door die 
rukwinden, nog wel wat moeite om de 
dropzone middels de aangeleerde ROT-
landing uit te voeren. Hierdoor werd het voor 
hen een letterlijke `ROT` landing! Maar over 
het algemeen zaten de aangeleerde skills en 
drills er goed in. Dit bleek wel uit de kamikaze-
actie van Luitenant Roos die de aangeleerde 
noodprocedure toe moest  passen door een 
onherstelbare twist. Na een spannende vrije 
val wist hij zijn reserveparachute prima te 
landen en daarna nog een goede sprong te 
maken. Zoals gezegd had iedereen na afloop 
van de eerste dag  zijn eerste drie sprongen 
gemaakt, en wel blessurevrij.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Het weer was sprongdag twee, net als eerste, 
ideaal. Dus iedereen zag aan het begin van 
die dag in gedachten zijn parawing al blinken! 
De Piloot zat weer lekker op zijn plekje, de 
sticks sloten wederom strak aan en iedereen 
had voor de klok van drie zijn eerste vijf 
sprongen in het logboekje staan. Oftewel, de 
eerste PARABOEAJA`S waren geboren!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De echte krijgers die er geen genoeg van 
konden krijgen kregen de mogelijkheid door te 
gaan om hun eerste vrije val te maken. En na 
twee perfecte `Dummyuitvoeringen` (waarbij je 
moet laten zien dat de welbekende Delta-
houding een koud kunstje is) konden de eerste 
Vrijeval- sprongen gemaakt worden. Hulde 
voor de Kapitein Schiffmacher, Luitenant 
Groen en Korporaal Strijbis. Maar natuurlijk 
ook voor de overige Paraboeaja`s en de 
instructeurs die het geheel begeleid hebben!!  
  

W-ParaboeajA 
 

 
Grebbeberg Masters 2013, met en voor 
gewonde collega’s 
 
12 juli 2013 word het operatiebevel van C-LAS 
afgegeven aan alle landmachteenheden. De 
eerste editie van de Grebbeberg Masters word 
een feit. Een sportevenement met en voor de 
gewonde collega’s, om hun een hart onder de 
riem te steken en te laten zien dat ze absoluut 
niet vergeten zijn.  Een opdracht die de nodige 
uitdagingen met zich meebrengt, een andere 
manier van aanpak, werken in een 
projectorganisatie en de nodige tijdsdruk.....  
1 ding was zeker, op 10 oktober moest dit 
grote evenement plaatsvinden en werd het dus 
de hoogste tijd om te starten met de planning 
en voorbereidingen. Het 45 Bataljon RIOG zou 
de hoofdorganisator worden voor dit 
evenement. De historie van de Grebbeberg ligt 
voornamelijk bij de C “Hanen” Cie, zodoende 
werden wij dus ook de uitvoerende eenheid. 
 
Na een periode van planning met de nodige 
hoofdpijnmomenten kon er op 3 oktober 
eindelijk begonnen worden met de fysieke 
opbouw van het evenement. De maïs was 
geoogst, het veld was leeg en gepaard met 
een mooie ochtendzon begon het ostpel van 
101constrcie met het leggen van maar liefst 28 
wegenmatten, wat neer komt op de gehele 
landsvoorraad! 
De goede planning en samenwerking met de 
genisten heeft er toe geleid dat de matten al 
voor het weekend lagen. 
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Maandag 7 oktober, een deel van de Hanencie 
stond al weer vroeg aangetreden om de rest 
van het evenemententerrein op te bouwen. 
Gezamenlijk stapten we in de YAP’s en ‘dikke-
lippenbus’ om vervolgens onze verplaatsing 
richting de Grebbeberg in te zetten. Om 07:30 
was de opbouwploeg op locatie en het duurde 
niet al te lang voor de eerste koplampen van 
de scania’s met containers te zien waren in de 
ochtendmist. 15 containers, 2000 mtr 
dranghek, 1500 stroomkabel, 250 stoelen, 50 
tafels, 15 kachels en aggregaten. Het was al 
snel duidelijk dat het een dag zou worden 
waarbij alle handen uit de mouwen moesten 
worden gestoken! 
De zon scheen deze dagen en het evenement 
begon steeds meer gestalte te krijgen, ook 
steeds meer externe bedrijven arriveerden op 
het evenemententerrein. 
Woensdagmiddag 16:00 waren de laatste 
richting gevende besprekingen, de rest van de 
cie was ondertussen ook op de locatie 
aanwezig. De werkzaamheden waren 
afgerond, eenheden geïnformeerd en de 
calamiteitenoefening in de CP heeft 
plaatsgevonden. Het is dus tijd voor een appél 
en een verdiende maaltijd. Voordat we de 
welbekende ‘blauwe hap’ naar binnen konden 
werken werd ik naar voren geroepen door de 
CC en vond de bevordering plaats naar de 
rang van kapitein. Uiteraard ging dit gepaard 
met de nodige alcoholische versnapering in 
vorm van een flinke koffiemok gevuld met 
whisky (uiteraard!). Begrijpelijk is dan natuurlijk 
dat de overige besprekingen verdeeld over de 
avond voorzien werden van de nodige 
lachmomenten…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het was vroeg dag op donderdag 10 oktober, 
maar eindelijk na weken van voorbereiding 
konden de Grebbeberg Masters gaan 
beginnen. De eerste sporters lieten zich al 
vroeg zien op het evenemententerrein, en 
duurde dus ook niet lang voordat de 
inschrijftent helemaal vol stond met 
enthousiaste collega die een sportieve 
prestatie gingen leveren gezamenlijk met onze 
gewonde collega’s. 
De wegen waren afgesloten, inschrijfgeld is 
ingenomen en alle sporters staan opgesteld in 

het startvak voor het lopen of het fietsen. Het 
startschot voor het fietsen word afgegeven de 
voorzitster van de vereniging “de gewonde 
soldaat” Jaaike Brandsma waarna de 
sportievelingen konden beginnen aan een 
pittige fietsronde van 40km! Niet veel later 
werd het startschot gegeven van het loopevent 
door C-43 Mechbrig, Generaal van der Louw 
nadat hij een aantal bemoedigende woorden 
had gesproken richting de lopers. De lopers 
gingen van start en hebben met een team in 
estafettevorm de rondes van 3km gelopen, er 
waren zelf teams bij die gezamenlijk meer dan 
60km hadden afgelegd. Een mooie prestatie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat de weersvoorspelling voor die 
dag niet erg positief was zijn we gedurende het 
evenement door slechts een enkele bui 
afgekoeld, verder heeft de zon zich vaak 
genoeg laten zien, tot grote vreugde van de 
sporters. 
Na uren lange sportieve prestaties te hebben 
geleverd, genoten te hebben van de zon een 
vette versnapering te hebben gehad kwamen 
de laatste fietsers en lopers rond 15:00 uur 
binnen. Iedereen had even een half uurtje de 
tijd om op adem te komen en zijn/haar puntzak 
frites te nuttigen waarna er om 15:30 uur over 
werd gegaan op de chequeoverdracht. 
De band Vangrail verzorgde ondertussen een 
muzikale begeleiding waarna de C-LAS 
luitenant generaal de Kruif verzocht werd op 
het podium te komen om een afsluitende 
speech te verzorgen en de cheque met al het 
ingezamelde geld te overhandigen aan de 
voorzitster van de vereniging “De Gewonde 
Soldaat”.  Een bedrag van maar liefst 
€26.606,50. Een bedrag waarmee de 
vereniging een stap dichterbij is bij de 
deelname aan de Wounded Warriors Cup in 
de USA. 
Uiteraard zorgde de mascotte van de 
Hanencie voor een gepaste begeleiding van 
de generaal! 
Er kan teruggekeken worden op een goed 
georganiseerd en verlopen evenement. Een 
happening die als het aan de 
projectorganisatie ligt elk jaar moet terugkeren. 
De avond valt en al snel word er een start 
gemaakt met het afbouwen van het 
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evenemententerrein. Hard werken is hard 
ontspannen en zo ging de Hanencie ook de 
nacht in. Deze verhalen zullen echter altijd in 
het ongewisse blijven……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vulneratus Nec Vitus – Gewond, maar niet 
verslagen 

 
D.C Hermans (projo C Hanen Cie) 

Kapitein der Artillerie 
 

 
Wederom op televisie: Nick Battle 
 
Dinsdag 29 oktober stond er (dit keer zelf 
gepland) een filmploeg van Nickelodeon voor 
de poort van de Generaal Spoor Kazerne. De 
opnames waren voor de show Nick Battle 
waarin een team van kinderen het tegen een 
(bekende) Nederlander opneemt voor een 
aantal prijzen. De opnames op de kazerne 
waren onderdeel van de wens van ‘luitenant’ 
Emily, een meisje van negen jaar die het 
verzoek had om in een tank mee te rijden. 
Aangezien we die niet meer hebben kreeg zij 
een beter alternatief, namelijk de CV-90. 
Nadat de filmploeg ’s ochtends een uur na de 
afgesproken tijd op de voertuigplaat kwam 
opdagen (uitdaging 1 ‘militaire tijden halen’ 
jammerlijk gefaald) begon de show te lopen. 
De ‘luitenant’ kwam, in een 6x opgerolde 
tankoverall, aangelopen om het voertuig, de 
voertuigbemanning en de uitgestegen groep te 
inspecteren. Na het nodige commentaar op 
niet goed gepoetste schoenen en vieze nagels 
kon het voertuig gereed gemaakt worden voor 
de verplaatsing op de Ermelosche heide. 
Presentator Bart nam PM plaats achter de 
sticks en na een snelcursus en een hoop 
geërgerde woorden van ‘luitenant’ Emily 
(Bááhart je moet vóóruit niet achteruit) zijn we 
richting de heide gegaan. 
Op de heide aangekomen zijn er verschillende 
camera’s op het voertuig geplaatst en nam de 
‘luitenant’ plaats op de bok. Zo zijn we een 
aantal rondjes gereden om de juiste beelden te 
schieten voor het programma. Bart kreeg het 
voertuig steeds beter onder controle en 
‘luitenant’ Emily had de dag van haar leven. 

Terug op de kazerne bleek dat ze een snelle 
leerlinge was met de juiste killers mentaliteit 
toen ze enthousiast over de headset het idee 
opperde om de gids voor het voertuig maar 
over te rijden (“Jááá! Aanrijden! Aanrijden!). 
Aansluitend werd er nog een kort interview 
afgenomen met 30SR en 30TR over het 
voertuig en wat je er allemaal mee kunt. Na 
een tasje met wat goodies, waaronder het 
enige juiste compagnies-shirt, het hanentenue, 
wat stickers, een aanmeldingsformulier en een 
‘ingerukt mars’ was de dag voorbij en ging er 
een tevreden kind weer de poort uit. 
 

Het programma is terug te zien op internet 
Nick Battle aflevering 12 (1 december 2013) 

op: www.nickelodeon.nl 
 

Kpl den Hollander 
 
 

Evert de Niet & Willem de Niet = R.I.O.G. 
 
Watskeburt?   
Nou, dat zal ik vertellen (ik ben er nog een 
beetje flabbergasted van).  Doe me een lol en 
lees het hele verhaal en vindt er achteraf wat 
van. 
Zit ik ongeveer een maand geleden rond de 
tafel met een oom van me en hadden we het 
over een voorvader die bij Waterloo “dingen 
heeft gedaan”. 
Zo lang ik mij kan heugen, stond er thuis een 
afbeelding van betrokkene bij mijn vader op z’n 
bureau. Zie de zwart-wit afbeelding een stukje 
verderop. 
Tijdens mijn bezoek aan m’n oom kwamen we 
op de volgende actiepunten: 
 
-Bij welke eenheid heeft ie gezeten, hoe lang 
en waar; 
-Wat heeft ie uiteindelijk echt gedaan 
gedurende de slag bij Waterloo; 
-Is de eenheid waar hij heeft gediend te linken 
aan het RIOG? 
-Is er een directe familiaire lijn tussen hem, m’n 
oom en ondergetekende? 
 
De antwoorden in volgorde van opsomming: 
-Eenheid: zie de beschrijving hierna; 
-Acties tijdens Waterloo: niet te achterhalen. 
Gevechtsacties niet bekend; 
-Eenheden toen en nu te linken? Echt wel! Zie 
de beschrijving hierna; 
-Die oude baas is in de directe lijn een 
voorvader van ondergetekende (tevens van 
mijn oom). 
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Het verhaal: 
 
Evert de Niet: geboren in 1794, overleden in 
1885 op 90-jarige leeftijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drager van het zilveren Herdenkingskruis 
1813-1815 

(waaronder de slag bij Waterloo) 
 
Evert is opgekomen als fuselier in 1814 bij het 
15e bataljon Land Militie (per 18-01-1814 van 
de 3e brigade van het “Corps d’Armee tot 
bezetting van Belgie”. 
Nog voor de slag bij Waterloo werd de eenheid 
veranderd in: 9e bataljon Nationale Militie. 
Onder deze eenheid heeft ie dus “gevochten” 
in Waterloo. In de daar opvolgende jaren zijn 
diverse eenheden en die van hem veranderd 
van naam en samenstelling en uiteindelijk 
heette de club: 8 Regiment Infanterie. Dat is 
rond oktober 1848. 
Naar aanleiding van zijn diensttijd in de jaren 
rond- en de deelname aan- de slag bij 
Waterloo heeft ie een zilveren 
Herdenkingskruis gekregen. Die werd pas in 
1865 -50 jaar later dus- uitgereikt. Bij Koninklijk 
Besluit. 
 
Wat gebeurde er vervolgens met het 
Herdenkingskruis: 
 
Toen in januari 1894 de laatste drager van het 
Zilveren Herdenkingskruis overleed is bij 
Koninklijk besluit no. 42 van 7 augustus 1896 
bepaald dat dit ereteken voortaan zou worden 

gedragen aan het vaandel van het 8e 
Regiment Infanterie.  
Later werd bij Koninklijk besluit van 11 maart 
1977 besloten dat de tradities van dit regiment 
zouden worden bewaard door de eenheid die 
de traditie van het Regiment Infanterie 
"Oranje-Gelderland" toebedeeld kreeg. Deze 
eenheid werd 45 Pantser Infanterie 
Bataljon,(45 Painfbat) dat in 1995 werd 
opgeheven en in 2006 weer opnieuw 
opgericht.  
De traditie van dit Regiment wordt nog steeds 
gedragen door 45 Painfbat, gelegerd te 
Ermelo, in de loop van 2014 in Darp (Havelte) 
bij Steenwijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het huidige vaandel is sinds 1977 voorzien 
van het zilveren Herdenkingskruis 1813-1815, 
dezelfde als die van Evert de Niet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dit verhaal is de link nu waarschijnlijk wel 
duidelijk.  
 
Middels overlevering van de tradities hebben 
Evert en ik “bij dezelfde club”  gediend! 
Ook ik ga de dienst bij deze eenheid verlaten. 
De geschiedenis herhaalt zich….. 
 

AOO de Niet, W. 
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SOB 
 
Na twee geslaagde weken pantserbivak in 
Havelte konden de voertuigploegen van 3.5 
zich gaan opmaken voor een weekje Bergen. 
Het weekend was ingekort tot 1 dag want 
zondagochtend om 0830 vertrok de bus alweer 
naar Duitsland. Zoals altijd in de bus nog een 
beetje proberen uit te slapen, het blijft tenslotte 
zondag, of een filmpje kijken.  
 
Aangekomen bij de schietbaan 7B zijn we 
bezig gegaan met de opbouw daar, alles 
gereed maken zodat we maandag snel konden 
gaan beginnen met de geplande oefeningen. 
De legering voor deze week was de hele week 
op Hörsten en niet op de baan. (Voor ons dan) 
Bij aankomst op de baan maandagochtend 
bleek het weer niet echt mee te werken. Er 
hing een flinke mist boven de baan en het was 
dus wachten op het optrekken van die mist. 
Dat ging niet erg snel dus de maandag duurde 
lang met al dat wachten. Er is uiteindelijk ook 
geen schot gelost deze dag. Dinsdag weer vol 
goede moed naar de schietbaan toe maar 
wederom geen schot gelost door de mist. 
Omdat we deze dag ook de beschikking 
hadden over baan 9 zijn er 3 voertuigen 
daarheen gereden want daar hing geen mist. 
Op baan 9 duurde het justeren erg lang en 
was pas rond 1530 gereed en 1600 zou einde 
schieten zijn, ook geen schot gelost dus. 
 
Op woensdag weer naar baan 7B, wachten op 
het opklaren van de mist. En ja hoor, eindelijk 
rond 1230 kon er geschoten worden. De avond 
stond er ook schieten gepland en uiteindelijk is 
er tot 2200 geschoten met goede resultaten. 
De donderdag was de eerste ochtend zonder 
mist en kon er gelijk begonnen worden, de 
hele dag is er geschoten. De schutters konden 
doorwisselen op de voertuigen en sgt1 
Rienstra en sgt Heinen mochten lekker blijven 
zitten als voertuigcommandant om zo alle 
schutters van de C-cie langs te zien komen. 
Vrijdagochtend zijn de laatste schutters 
gecertificeerd en rond 1300 zijn de voertuigen 
op de trein gezet. Nu wachten op de bus en 
weer terug naar Ermelo. Bij aankomst in 
Ermelo rond 2200 ging iedereen snel naar huis 
om van een welverdiende weekend te 
genieten. 
Al met al een goede schietweek, een stroef 
begin omdat het weer niet meewerkte, maar 
uiteindelijk is er hard gewerkt en zijn alle 
gestelde doelen gehaald! 
   

Ehd 5, Charlie ‘HANEN’ Compagnie 
 
 
 
 

SOB/SOMS 4  
 
Mortieren 
 
Zondag 1 december zijn wij vertrokken richting 
Duitsland. Maandag en dinsdag stonden 
ingepland om te gaan schieten met het BVE 
en de woensdag en donderdag met 
waarnemers van ons eigen bataljon. 
Schieten met BVE 
Dit jaar hebben wij vaker geschoten met 
waarnemers van het BVE. Zij beschikken over 
een Raven en zijn ook in staat de schoten 
waar te kunnen nemen en deze te kunnen 
corrigeren. Daardoor kan het soms wat langer 
duren maar voor de rest merk je bijna geen 
verschil tussen het schieten met Raven of een 
waarnemer vanaf de grond als mortierist. 
Helaas was het behoorlijk mistig, daardoor kon 
de Duitse veiligheid geen vuren vrij geven op 
maandag en dinsdag. 
Op de derde dag hadden wij helaas weer geen 
zicht maar.. we blijven in stelling tot nader 
order. Om ongeveer 20:30 klaarde het iets op 
en begonnen wij met ons eerste vuurtje. Na de 
nodige adjust schoten kregen we te horen dat 
we rekening moesten houden met 
uitwerkingsvuur... Dit was zacht uitgedrukt 
want het werd een uitwerkingsvuur van alle 
resterende granaten van de dag, ruim 20 per 
stuk! Na dit mooie uitwerkingsvuur zat het 
eerste echte schietmoment van de week en 
tevens het einde van de dag erop. 
Op donderdag konden we eindelijk doen 
waarvoor we gekomen waren! We hadden 176 
granaten beschikbaar, de voertuigen werden 
opgetopt en we sprongen van de ene stelling 
naar de andere om de collega's in het 
voorterrein te kunnen steunen. Zelfs onze B.A. 
heeft een uitwerkingsvuurtje mogen gooien. 
Eindstand…een dag hard werken met mooie 
ervaringen en alle 176 granaten verschoten.  
Wat begon als een sippe week met minimaal 
zicht werd afgesloten als een mooie 
schietserie met maximaal leerwinst! 
 

KPL 1 De Vries 
Sld 1 Vincenten 
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Bokbier & mosselavond 12-12-2013 
 
Afgelopen donderdag heeft de PV Le 
Couraqeux een eindejaarsafsluiting gehouden 
met een bokbier & mossel avond, in een fout 
tenue. De feestavond begon met het nuttigen 
van mosselen, patat en snacks met daarbij 
bokbier of fris. 
Verspreid over de avond werd er ook stil 
gestaan bij het in en uitdrinken van personeel, 
waarbij mooie anekdotes verteld werden ☺. 
Deze ga ik niet allemaal omschrijven, daar 
waar sommige nog al lang van stof waren. 
Haha. 
 
Uitgedronken pers: 
-Kpl1 Oldenburger  
-Wmr1 Bos 
-Kpl Fokkema 
-Sld1 Bisschop 
-Sgt1 vd Brug 
-Kap Zuur 
-Sld1 Brugman 
-Kap Venema 
-Sld1 vd Heiden 
 
Ingedronken pers: 
-Kap de Bruijn 
-Kpl v Dijk 
 
Er was ook een prijs te winnen voor diegene in 
het meest foute tenue, hierbij was het PV 
bestuur er snel uit en had dan ook unaniem 
gekozen voor de winnaar � Maj Dols mocht 
zijn prijs in ontvangst nemen. Daarnaast mocht 
hij ondersteunen bij het uitreiken van de 
barkaarttrekking, hier waren de gelukkige 
winnaars Kpl1 de Langh en Kap de Bruijn. 
 
Hierbij wil ik nog even van de gelegenheid 
gebruik maken om de leden van het bestuur; 
Sm Diets, Kpl1 Beumer, Kpl1 v Norden, Sgt1 
Stikkelbroeck, Kpl1 Schmeetz en Sld1 
Bisschop te bedanken voor de 
voorbereidingen en uitvoering van een zeer 
geslaagde feestavond!  
 
Ook aankomend jaar zal de PV weer diverse 
borrels, feesten en activiteiten organiseren. 
 
De PV Le Couraqeux wenst eenieder hele fijne 
feestdagen en een goed en gezond nieuwjaar 

toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HC RIOG oproep 
 
Collega’s, ik gebruik de OG om nog eens een 
oproep te doen: 
Draag actief bij aan de completering van de 
Historische Collectie RIOG! 
Voorzie de collectie van: 
 
-Audio, video en foto’s; 
-Materiaal in de vorm van harde- en/of 
maatgebonden PGU; 
-Voorwerpen; 
-Boeken en overige documenten; 
-Emblemen; 
-Eigen opgetekende verhalen; 
-Hints van jullie die links bevatten op internet, 
waar de HC info vandaan kan halen zoals: 
YouTube, fotosites, blogs, etc. 
 
Afijn: je kan het zo gek niet bedenken of biedt 
het aan. 
Wat de HC ook goed kan gebruiken: 
vrijwilligers! Er ligt nog een puist werk om alles 
geïnventariseerd te krijgen. Geregistreerd is 
het wel, maar gedigitaliseerd nog niet, dus 
voor de liefhebber: aanklikken! 
 
De HC stelt hoge prijs op onze meest recente 
wapenfeiten: de uitzendingen in Uruzgan, 
Afghanistan, in  2007 en 2008. 
De Sgt1 Zwaan, een van onze gewonden, uit 
ehd 7 (C-cie), BG 7, heeft een aantal 
uitrustingsstukken in bruikleen gegeven aan de 
HC, die hij droeg  toen hij op een IED klapte.  
Ik kreeg laatst een embleem, dat ter plekke 
gemaakt is, van eenheid 7…..  
Dat is goed, daarmee kunnen we een verhaal 
vertellen. Het is niet alleen het materiaal dat 
van belang is, maar zeker ook het verhaal 
erachter. Dat legt de HC ook vast. 
Geen garantie dat alles geëxposeerd wordt, 
maar wat nog veel belangrijker is: 
We bewaren de geschiedenis. Het depot 
waarin veel materiaal opgeslagen ligt is 
misschien nog wel belangrijker dan de 
expositie. Daar liggen veel oude documenten 
in van de aan de compagnieën gekoppelde 
eenheden, waar een schat aan informatie uit te 
halen is. Voorbeeld: een patrouillerapport uit 
1918 van een club van 8 R.I. 
 
Hoe ziet de toekomst eruit van de HC op de 
JPK te Havelte: 
De bedoeling is om binnen het nieuwe gebouw 
waar de BatStaf in gehuisvest wordt de 
kastenkamer op de begane grond om te 
meubelen naar de nieuwe HC, inclusief depot 
en bureauruimte. Voorzien van moderne 
voorzieningen als multimedia en een ruimte 
om samen te komen. Wellicht een 
stilteruimte/bezinningsruimte om onze 
gesneuvelde 
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makkers –zowel van vroeger als meer recent- 
te gedenken of aan onze gewonden te denken. 
Denk gerust mee in het proces. Wellicht 
hebben jullie strakke ideeën! 
 
De Historische Collectie is voorlopig te 
bezoeken op afspraak via mij (Aoo Willem de 
Niet, tstnr (*06533) 77787). 
 
Oh ja, nog even voor de duidelijkheid: De HC 
RIOG is niet mijn HC, maar die van jullie, van 
het Regiment Infanterie Oranje Gelderland. 
Dat daar geen misverstand over bestaat……. 
 

“Het verleden bepaalt een deel van het 
heden.” 

Citaat van Quillaume le Non, 1957 ;-) 
 
 
Functieweek Oktober 2013 
 
Op 14 Oktober 2013 begon de functieweek 
voor het 45 Pantserinfanteriebataljon 
Je had bepaalde onderwerpen die je als groep 
moest behandelen en afronden. Zowel 
verbindingen als bijvoorbeeld een opstelling of 
een verkenning werden allemaal behandeld 
met je eigen groep. 
 
Bij de C-Cie waren de groepen zowel met 
ingestegen als met uitgestegen personeel, 
gemengd dus. Dit was toch wel wennen aan 
elkaar omdat normaal het uitgestegen 
personeel zonder het voertuigpersoneel zijn 
drills en procedures te voet uitvoert. Maar voor 
de groepsbinding was dit ideaal, ook om van 
elkaar te leren. 
 
Om een goede doorstroming te krijgen voor 
het behandelen van de onderwerpen van de 
functieweek was daar een goede organisatie 
voor nodig, en die was er uiteraard. 
Wij als 4B werden ergens afgezet met de 
4tonner en moesten een stukje marsen tot aan 
onze eerste onderwerp, dat was het 
onderwerp verbindingen. Deze hadden we 
voldoende afgerond hierna gingen we direct 
door naar het betrekken van een trap 1 
opstelling. 
 
Onze gpc die werd ondertussen meegenomen 
voor een waarnemingsbaan dus leidde de 
plava de groep tot de gpc terug was. Hij heeft 
ons weggelegd in de opstelling en begonnen 
buddy's gewijs een ligsleuf te graven en een 
ark te tekenen. Nadat dit gedaan was werd het 
behandeld, en ook dit was weer voldoende 
afgerond. Aansluitend liepen we terug naar 
waar we afgezet waren en vandaar gingen we 
naar schietbaan Harderwijk. Daar hadden we 
eenmaal rust en was het uit wachten totdat we 
de MOR in gingen voor een paar oefeningen 

die werden afgevinkt, dit hadden we als groep 
ook al waren er nieuwe jongens bij ook 
voldoende afgerond. Na de mor hadden we 
weer even rust en gingen we ons klaar maken 
voor de verkenning, deze deden wij bij duister.  
 
Na dat gedaan te hebben was het wachten op 
de bus naar Harskamp om daar 
schietoefeningen af te ronden met je 
persoonlijke wapen. Het duurde even voordat 
we hier aan begonnen, dit kwam omdat er een 
behoorlijke dichte mist was. Uiteindelijk toch 
nog kunnen schieten en alles voldoende 
afgerond. Aansluitend zijn we door gegaan 
naar baan H om daar in een opstelling met de 
groep doelen uit te schakelen met behoorlijke 
vuurdiscipline om als beste naar voren te 
komen. Maar hier was het ook wachten op 
genoeg zicht door de mist. Maar uiteindelijk 
toen we konden schieten hebben we het als 
groep goed gedaan.  
 
Toen dat klaar was zijn we met de 4tonner 
afgezet bij de mor in Harskamp. Vanaf daar 
gingen we circa. 8 km marsen eenmaal 
aangekomen op locatie was het eten en 
daarna wachten op wapentesten. Na die 
wapentesten gingen we schuilbivak betrekken. 
De volgende ochtend werden we met een 
4tonner weggebracht naar de sport op de 
kazerne. Daar ging je met je eigen groep een 
orientatieloop doen waarbij je oefengranaten 
moest verzamelen, deze oefengranaten moest 
je werpen in de ringen om straftijd te 
voorkomen. Uiteindelijk bleef er een eindtijd 
over. Aansluitend gingen we met de groep 
naar de hindernisbaan om daar met 2 
munitiekistjes de snelste tijd te halen, dit was 
toch ook wel aardig gelukt. Tenslotte rond de 
middag gingen we naar het laatste onderwerp 
op de Ermelose Heide om daar een testje kako 
af te ronden. Na dat voldoende afgerond te 
hebben was het bijna einde van de 
functieweek. Het enige wat nog gedaan moest 
worden was het feest 's avonds, dit hadden we 
natuurlijk ook ruim voldoende afgerond. Na 
voldoende rust zat de functieweek erop, toch 
veel geleerd met je groep en leuke dingen 
gedaan.  
 

Soldaat Koetzier 
 
 

TACTIS ehd 3.5 week 44 
 
Nadat het hele bataljon een welverdiende 
week vrij had gekregen van de overste, 
startten wij met het voertuigpersoneel van de 
C-cie in week 44 met TACTIS. We zouden ons 
drie dagen, woensdag tot en met vrijdag, op 
gaan sluiten in de containers om sectie- en 
pelotonsoefeningen te gaan draaien. 
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Woensdag hebben we vooral met de secties 
getraind met verplaatsen. Belangrijke lessen 
hieruit hebben vooral te maken met het 
glooiende terrein, waardoor je elkaar in de 
verplaatsing soms kwijt raakt en niet meer kan 
steunen. Bij het verplaatsen in rood moeten de 
sprongen op de glooiingen worden afgestemd. 
Donderdag zijn we overgegaan op verplaatsen 
met het peloton en het trainen van 
verschillende bereden contactdrills. Dit is iets 
dat soms misschien te weinig wordt beoefend, 
want we hebben weer gemerkt dat het toch 
moeilijk is om adequaat te reageren op 
verschillende dreigingen. Vijandelijke 
voertuigen van verschillende soorten en maten 
en uitgestegen personeel met wisselende 
bewapening, ze vormen allemaal een andere 
dreiging. Als we dan ook nog meenemen op 
welke afstand ze staan en of ze statisch of 
bewegend zijn, is het plaatje compleet. Om 
dan in één oogopslag te zien welke de 
grootste dreiging vormt, is natuurlijk een 
behoorlijke uitdaging. Daarom is het goed om 
dat te blijven trainen. Vrijdagochtend hebben 
we nog een korte pelotonsopdracht uitgevoerd 
en daarna zijn we ons gaan voorbereiden op 
de altijd legendarische ‘Rooster Rumble’. De 
strijd tussen de verschillende pelotons van de 
C-cie. We zouden gaan strijden om een heuvel 
in het midden van het terrein: “Hill 43”. De 
opdracht was simpel: veroveren en behouden. 
De eerste keer kampten we met wat 
technische problemen, met name dat er 
verschillende “opschakelwaardes” gehanteerd 
werden, waardoor de wapens niet goed 
gejusteerd waren. Daarom hebben we een 
tweede keer gestreden om Hill 43. De strijd 
was fel en hevig. Ehd 5 was als eerste op de 
heuvel, maar ehd 4 heeft vervolgens met twee 
aparte secties uitstekend manoeuvre optreden 
laten zien, waardoor ehd 4 uiteindelijk wist te 
overleven en ehd 5 het onderspit moest 
delven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al weer een leerzaam weekje en weer 
een bewijs dat TACTIS een uitstekend middel 
is om op niv III bereden te trainen.  
 

Ehd 5, Charlie ‘HANEN’ Compagnie 
 
 
 

AT te voet 
 
Ik ben Marius Krijger werkzaam bij 45painfbat 
D-cie Anti-Tank eenheid7. 
Ik ben korporaal1 en mijn functie is 
boordschutter Fennek en Gill schutter. 
Heb een onwijs lieve vriendin leren kennen in 
Curaçao 2009-2010. Dit bewijst dat weg zijn 
met je werk toch zijn voordelen kan hebben..  
:) Samen hebben we 2 vissen: Tropical Danny 
en de ander is naamloos. 
Ik ben op uitzending geweest naar Afghanistan 
TFU6. 
 
Ik wil jullie in een vogelvlucht meenemen op 
een oefening te voet met AT stuk inbegrepen. 
Een 30uurs actie genaamd Fennek Feet  met 
2 ploegen waarbij ehd7 een ploeg leverde en 
ehd8 1ploeg. Even voor jullie beeldvorming 
een ploeg bestaat bij ons uit 6personen: 2 
voertuig commandanten, 2 schutters en 2 
chauffeurs. 
 
Dinsdag 03 December kregen wij bevel van 
OPC8. 
Een tactische verplaatsing van om en nabij 
10km tot het laatst gedekte rondom waarbij de 
commandant & 2 man beveiliging een 
verkenning zouden uitvoeren waarbij ze keken 
naar de voorwaartse opstelling met zicht op de 
engagement area en de achterwaartse. We 
konden rekening houden met een verblijf van 
24uur. 
 
Dus konden wij de voorbereidingen gaan 
treffen. Even een klein inzicht in de 
bepakkingslijst van onze ploeg: 
 
2x Gill pijp    1x 9100 
1x CLU (de lanceereenheid)   1x 9200 
8x CLU batterij   2x Kompas 
2x Camouflage net   6x Mono 
2x 6x42    2x Machette 
1x CLS tas     
 
En natuurlijk 4e lijns aangevuld met KL1….al 
met al best mannelijke rugzakken wetend dat 1 
vent zijn rugzak niet mee kon nemen omdat hij 
uitverkoren was om met het draagsysteem te 
wandelen van de raketpijpen dus zijn spulletjes 
werden natuurlijk meegenomen door de rest. 
 
Dec031000 zijn we vertrokken en zijn tactisch 
verplaatst richting zuid, langs de Ermelosche 
Heide door het Speulderbosch om vervolgens 
N boven Garderen een stuk uit te brengen op 
een open vlakte genaamd Houtdorperveld. 
Dec031630 Laatst gedekte rondom start 
verkenning 
Dec031700 Inrichten van de opstelling 
Dec031710 Eyes on  
Dec031745 Opstelling gereed  
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Dec031930 Eerste contact melding via salta  
Vervolgens hebben we met 6man de wacht 
gedraaid 2uur op 2uur af. 
Dec041000 moesten we loslaten dus de 
rugzakjes hebben we weer ingepakt, we 
hebben vervolgens nog een     stukje 
gewandeld en zijn in een schuilbivak gaan 
liggen  
Dec041430 kwam er een 4tonner, op een 
pickuppoint zijn we ingestegen en richting 
Ermelo verplaatst daar hebben we onderhoud 
gepleegd aan optiek en wapens en eind appel 
gevierd. 
 
Ik wil jullie namens de Anti-Tank pelotons een 
fijn nieuwjaar toewensen.  
 

Kpl1 Krijger 
 
 

Ieper nov 2013 
 
September 2013: Ik rommel wat op zolder op 
zoek naar een schoenendoos met oude foto’s. 
Tussen de beelden vind ik nog wat op het oog 
lijkende oude documenten. Het zijn de 
geboorte kaarten van mijn grootouders, 
geboren te Vierhouten H.J. Teunissen 11 
November 1918. Wat wist ik daar eigenlijk nog 
van? 
 
Ik besluit om op mijn computer iets meer te 
weten te komen over het begin van de 20ste 
Eeuw. Berlijn, het Nationaalsocialisme, de 
mislukking van de Weimar Republiek, de 
Russische Revolutie, de crisis van de jaren 30. 
Langzaam grijpt mijn geheugen weer terug op 
de boeken en geschiedenislessen die ik heb 
gelezen en gevolgd. 
 
Als ik 09 nov 1918 in tik stuit ik gelijk op het 
formele einde van de Eerste Wereldoorlog. Het 
had er alle schijn van dat het imperialisme en 
de moordaanslag op Aartsbisschop Frans 
Ferdinand door Carvrilo Princip de aanjager 
waren van deze oorlog. Het tromgeroffel van 
generaals deed de rest. 
 
Uren later, na een slok van mijn inmiddels 
koude thee te hebben genomen, besluit ik de 
volgende dag mijn Cc te vragen of wij onze 
teambuilding mogen combineren met een 
Battletour en een bezoek aan de West-Hoek 
van België, het is tenslotte volgende maand 
100 jaar geleden. 
 
De volgende dag, hang ik aan de telefoon met 
een oude bevriende Franse collega, Chef Staf 
Adjudant  M. Dudock te Brussel. 
Hij reageert enthousiast en nodigt mij uit om 
langs te komen. 3 weken later zit ik in de auto 
richting België.  

 
Na een warm onthaal maak ik, op een naar 
oud papier en stof ruikend kantoor, de 
afspraken over onze komst in November.  
‘s Avonds besluit ik contact te leggen met de 
org van de Last Post. 
Nadat ik enkele handen heb geschud beland ik 
in een café en worden onze afspraken steeds 
concreter. 
De volgende ochtend vertrek ik uit Ieper met 
een St Bernadus Kater richting Ermelo. 
 
6 November 2013 05:45 de Ciestaf is gereed 
om af te reizen naar de Westhoek van België. 
Ook deze dag laat ons niet in de steek: mist, 
regen en een straffe wind begeleiden ons over 
de grens. Er staat een intensieve en 
educatieve dag voor de boeg.  
Bij aankomst begint mijn inleiding over het 
belang van ons verleden de inzichten en de 
lessen die hier uit getrokken kunnen worden.  
Er wordt een aflevering afgespeeld van In 
Europa van Geert Mak. 
Schokkende en onthutsende beelden komen 
voorbij, het is doodstil. Iedereen is onder de 
indruk. Na het legeren en de warme maaltijd 
staat de bus gereed om onder leiding van 
Marnick te vertrekken langs plaatsen en 
gebeurtenissen in de omgeving. Bij de eerste 
stop, een bos, lopende langs een glad, smal, 
glibberig pad over een miljard bruin verteerde 
dennennaalden, bereiken we enkele betonnen 
gefundeerde bunkers. 
 
Marnick verteld vol overgave over de bunkers 
en hun functie. Wrn en schoots velden, de 
positie en de zinloosheid van zijn bestaan in 
een bizarre oorlog. De heldendaden die 
verzonnen worden om het sterven te 
begrijpen.  
We vervolgen onze reis  door het troosteloze 
landschap iedereen luistert aandachtig naar 
zijn verhalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.000 hier 5.000 daar. Zo gaat het de hele 
middag door. De teller stond aan het einde van 
de oorlog op 7 miljoen militaire doden. Even 
denk ik aan de honderdduizenden gewonden, 
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ontheemden en burgers. Na enkele 
begraafplaatsen en musea te hebben bezocht 
eindigen we op de Grote Markt in Ieper om 
daar als laatste het Flandres field oorlog 
museum te bezoeken. Daar eindigt ook onze 
bus tour. Het is goed te zien dat iedereen wel 
een versnapering kan gebruiken. 
 
We verpl rg de Times om het eerste bruine 
goud tot ons te nemen. Het St Bernard bier 
vloeit rijkelijk. De kastelein van het café die ik 
de avond ervoor heb ontmoet vertelt op mijn 
verzoek nogmaals het verhaal van zijn 
grootmoeder. Het wordt gezellig merk ik: maar 
we moeten nog ter afsluiting naar de 
LASTPOST. Om 19:15 besluit ik dan ook de 
tap voor even te sluiten en iedereen te 
sommeren zich te gaan omkleden.   
 
Als iedereen terug is, en de verkdet weer in 
het café, worden de laatste afspraken 
gemaakt. Er zullen door de C-Hanen 
Compagnie 2 kransen worden gelegd ter 
nagedachtenis en herinnering aan onze 
gevallen collegae. Inmiddels stromen er 
honderden mensen op de ceremonie af.  
 
De Lastpost association zoals zij zelf zeggen 
wil bijdragen tot alles wat de betekenis van de 
hulde kan versterken en ook eerbied wekken 
voor alles wat de Menenpoort 
vertegenwoordigt: het offer en het lijden, maar 
ook de solidariteit, het plichtsbewustzijn en de 
heldhaftigheid van de soldaten die aan de 
strijd deelnamen. Dat gebeurt hier met een 
dagelijkse terugkerende herdenking.  
 
Om19:45 staat de ciestaf van de C-compagnie 
onder de Menenpoort o.l.v. van kapt D. 
Hermans in de eerste rust. De plaats 
waarlangs vele soldaten naar het front trokken, 
om nooit meer terug te keren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om stipt 20:00 klinkt het trompetsignaal  en de 
ceremonie begint. Ik zie om mijn heen strakke 
koppen en mensen die in zichzelf zijn gekeerd. 
De Csm en Sgt1 Zwartbol leggen in het bijzijn 

van honderden burgers en enkele militairen de 
eerste krans. 
20 minuten laten is ceremonie volbracht. 
De club is vermoeid maar voldaan, na een 
drukke, intensieve dag vol indrukken. De 
avond wordt traditioneel beëindigd met een 
gezamenlijke maaltijd met het nodige 
spraakwater. 
 
Vroeg in de ochtend volg ik de witte strepen 
richting Nederland. De baas roept (cursus). De 
compagnie  kan terugkijken op een leerzame 
en geslaagde dag. De kracht van zo’n reis is 
dat het je klein maakt en scherp houdt en 
samen brengt. 
 

Sgt 1 Teunissen, R 
 
 
Pantserbivak 1 en 2 
 
Een aantal weken geleden heeft ons relatief 
nieuwe peloton (EHD6, C-cie, 45 Painfbat 
RIOG) deelgenomen aan de pantserbivakken 
1 en 2, van 18 tot en met 29 november 2013. 
  
Vrijdag voor het pantserbivak werden alle 
voertuigen beladen en gereedgemaakt voor de 
oefening. Onder andere werden alle radio’s 
met de juiste gegevens geladen en op elkaar 
gesynchroniseerd en de Battlefield 
Management Systemen werden voorzien van 
de juiste informatie om gedurende de 
komende twee weken op correcte wijze te 
kunnen functioneren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een compleet nieuwe eenheid, waarvan 
velen nog nooit een oefening hebben gedraaid 
van langer dan 4 nachten in het veld begonnen 
we vol goede moed aan een bivak dat 2 weken 
zou gaan duren. De eerste week werd de 
nadruk gelegd op pantserbivak 1, voornamelijk 
de basis van de pantser infanterist: de plek 
van het individu in- en buiten het voertuig, 
verschillende vormen van uitstijg-drills, het 
kiezen van vupo’s, het springen met buddy’s 
dan wel secties, et cetera. Voor bijna iedereen 
was dit nieuw, aangezien dit ook de eerste 
keer was dat er binnen onze eenheid 
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daadwerkelijk met de CV-90 werd geoefend. 
Dus een spannende start eindigde na de 
eerste week in een zo goed als vanzelf gaande 
drill, waarbij iedereen weet wat hij moet doen 
en wat zijn taak is binnen de groep onder elke 
omstandigheid. Wat begon als een oefening 
op een open plaat eindigde aan het eind van 
de eerste week in een aanval springend 
voorwaarts door een onoverzichtelijk 
bosperceel onder dekking van een gelijk 
optrekkende CV-90. Hierbij kwamen de 
belangrijkste factoren van een aanval duidelijk 
naar voren: snelheid, agressiviteit en 
flexibiliteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een korte, maar goede weekendpauze op 
het tentenkamp in Havelte waarin onder 
andere gedoucht kon worden, een goed 
verzorgde barbecue aanwezig was en een 
leerzaam en tevens actief sportmoment was 
ingelast op de zondagochtend, werd de 
oefening vervolgd. 
Eenmaal zondag middag weer gearriveerd op 
locatie verzamelgebied werden de 
onderkomens, middelen en materialen 
wederom gereedgemaakt voor het vervolg op 
week 1, de pantserbivak 2, die ditmaal in het 
teken zou komen te staan van het voortgezette 
optreden pantser infanteriegroep met 
ondersteuning van de CV-90. Het was duidelijk 
dat de basis van week één bij nagenoeg 
iedereen goed begrepen is en er dus dieper in 
kon worden gegaan op het ondersteunende 
voertuig, en wat deze allemaal zou kunnen 
betekenen voor de groep. Hierbij werd 
geoefend met het betrekken van opstellingen, 
alsmede het verlaten ervan en de rol van het 
pantservoertuig bij het verschaffen van 
dekking, evenals de uitgebreide mogelijkheden 
tot waarneming met bijvoorbeeld het infra rood 
warmtebeeld. Ook een belangrijk leermoment 
in de tweede week was het 
benaderen/oversteken van kritieke terreindelen 
waaronder open vlaktes en kruispunten in een 
bosrijke omgeving waarin anti tank eenheden 
altijd een dreiging kunnen vormen voor het 
voertuig. 
Na deze twee weken, waarin lange dagen 
tevens nachten hard gewerkt is, kun je zeker 
stellen dat de oefening zeer productief is 

geweest. Er is ontzettend veel geleerd door 
zowel de individuele soldaat als door de 
plaatsvervanger dan wel de 
groepscommandant, en dan niet alleen met 
betrekking tot de stof zelf, maar ook is er in 
deze weken een groepsgevoel ontstaan. Een 
groepsgevoel dat verder reikt dan het 
buddypaar of de groep zelf, maar ook het 
besef van onze eigen eenheid, eenheid 6.  
Een nieuwe eenheid die er alles aan doet om 
ondanks de achterstand die het heeft, zo snel 
mogelijk bij te trekken op niveau van de 
andere pelotons binnen de Compagnie en te 
laten zien dat het daar niet stopt, maar 
doorgaat om uiteindelijk geen genoegen te 
nemen met minder dan de hoogst mogelijke 
resultaten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als ik persoonlijk terugblik op de afgelopen 
oefening, heb ik ondanks het gebrek aan een 
functie opleiding ontzettend veel geleerd en 
gedaan. Dit geldt voor zowel het uitgestegen 
alsmede het ingestegen gedeelte van alle 
mogelijke optredens die we beoefend hebben 
deze weken. Door het gebrek aan opgeleid 
voertuig personeel en verscheidene defecte 
voertuigen is er een wisselprogramma 
ontstaan voor het niet-opgeleide personeel dat 
uitstekend heeft gewerkt. Grotendeels door de 
tijd die ik door heb mogen brengen in de toren 
van het voertuig, maar ook door alles wat ik 
mee heb kunnen draaien als uitgestegen 
soldaat heb ik veel meegekregen van alle 
werkzaamheden en taken zowel binnen als 
buiten het voertuig.  
 
Kortom, de oefening is erg lucratief geweest 
en vooral voor dit nieuwe peloton. We hebben 
veel geleerd, gedaan en zijn vooral ook op 
elkaar ingespeeld geraakt. De basis zit er nu 
goed in, maar we zijn er nog lang niet. Op naar 
pantserbivak 3 in februari, dat ongetwijfeld 
ontzettend leerzaam word, en hopelijk net zo 
positief eindigt als deze oefening. 
 
 

Sld2 Stodel 
EHD6, C-Cie, 45 Painfbat RIOG 
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Relatiedag Charlie Hanen Compagnie 
 
Donderdag 7 November was het weer zover, 
een relatiedag voor de hanen! De dag bestond 
uit twee delen namelijk een dagdeel en een 
avonddeel. Overdag konden de oude en jonge 
hanen met hun vrienden en familie over de 
kazerne lopen en laten zien wat hun werk nou 
eigenlijk inhoudt.  
Zij konden hun vrienden en familie alles 
vertellen over de CV-90 en de wapens die zij 
gebruiken bij de static demo op de mogos-
plaat. Ook was er de gelegenheid voor de 
vrienden en familie om het werk zelf te ervaren 
door een eind mee te rijden onder- of 
bovenluiks in een CV-90 en te schieten met de 
Colt en Minimi, blanks uiteraard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de echte sportievelingen was er de optie 
om te klimmen op de klimtoren, maar ook een 
rondje hindernisbaan onder begeleiding van de 
sport. Als klap op de vuurpijl gaven collega’s 
van D-compagnie een strakke demo OVG 
waarbij met veel geweld een huis werd 
binnengevallen. 
Het avonddeel was exclusief voor de militair en 
zijn relatie en vond plaats in een partycentrum 
in Soest. Het thema van de avond was ‘aprés 
ski’ en daar werden de nodige outfits voor uit 
de kast getrokken, de lederhosen waren 
eerder regel dan uitzondering. Terwijl de 
bitterballen en frikadellen door de zaal werden 
gebracht en de sneeuwman zijn laatste adem 
blies, dankzij enthousiaste feestvierders, was 
daar uit het niets: een karaoke-set. 
Met de nodige versnaperingen hebben wij een 
leuk feest gebouwd en onze zangkwaliteiten 
ten gehore gebracht. Deze waren van de een 
helaas iets beter dan van de ander en 
sommige waren, wederom helaas, niet van de 
microfoon weg te slaan! Dames en Heren: ik 
kan jullie verzekeren dat deze hanen, met 
uitzonderingen, niet alleen maar kraaien! 
 

Tlnt A.G. Veltman 
 
 
 
 
 

Alleen op de wereld… 
 
Als functiestok van de Compagnies Sergeant 
Majoor heb ik een eervolle baan. Dit is niet 
alleen een baan, dit is een roeping want je 
bouwt in die jaren een innige relatie op met je 
CSM. Als functiestok van de Boeaja CSM heb 
ik altijd trouw onder de arm van mijn CSM 
gediend. We waren onafscheidelijk, niets was 
teveel alles kon en mocht. Waar hij was daar 
was ik ook, we waren maatjes…matties for life! 
Tot die ene dag die alles veranderde. Mijn 
maatje, buddy, baasje had mij in de steek 
gelaten. Ik werd vergeten, alleen gelaten…mijn 
wereld stortte in! Had ik daarvoor altijd mijn 
best gedaan, strak horizontaal gelegen zoals 
het hoorde. Mijn knop blinkend voorruit 
gestoken, met trots de pauwenveren getoond 
van mijn geliefde bataljon. Daar lag ik dan 
achter het raam van een onbekende bus, ik 
zag mijn maatje de bus uit gaan zonder mij 
mee te nemen. Hartverscheurend was dat! Tot 
overmaat van ramp werd ik meegenomen door 
een, in eerste instantie vreemde, eenheid 
welke de bus kreeg toebedeeld. Zo kwam ik 
terecht in Duitsland op de SOB, waar ik in het 
verleden samen met mijn maatje fantastische 
tijden heb beleefd. Hij nam mij overal mee 
naartoe, samen bij het schieten kijken, lekker 
eten in het dorpje Bergen… . Uiteindelijk 
belandde ik bij een eenheid die als mascotte 
twee parende ganzen heeft. Ik miste mijn 
eigen Boeaja cluppie…! 
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Na veel smeekbedes lieten ze me gaan, het 
enige wat ik mee kreeg van die nare meneren 
was een rugzakje met klasse 1 voor twee 
dagen. Onderweg ben ik wederom opgepakt 
en misbruikt door soldaten die mij als 
krombaan vuur wouden inzetten, zo 
vernederend allemaal…waarom CSM A...wat 
heb je me aangedaan….booeehoooe…snif! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiteindelijk in Nederland beland en ben ik heel 
warm opgevangen door een woestijnvossen 
compagnie. Zij hadden al een CSM met een 
stok die onafscheidelijk bij zijn baasje bleef, ik 
kon daar niet blijven maar ik werd wel 
uitgenodigd voor hun Foute Feestje en kreeg 
een tenue van ze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat ik geen baasje meer had begon 
ik te genieten van mijn vrijheid, maar ik miste 
mijn dikke knuffelbeertje wel. Toen op een 
ochtend stond hij daar, in vol ornaat tranen in 
de ogen dat hij mij alleen had gelaten. Ik heb 
afscheid genomen van de club die mij heel 
goed had opgevangen, ze zeiden dat ik altijd 
langs kon komen. Deze mannen hebben mijn 
hart gestolen, zo hartverwarmend! Nu ben ik 
weer terug bij de Boeaja’s, lig weer fier 
horizontaal op de linkerarm van mijn CSM. Kan 
dit avontuur vergeven maar niet vergeten…!!! 
 

Functiestok 
A Boeaja Cie 

Personele bijzonderheden Dcie: 
 
Wmr1 Siegers getrouwd op 17 oktober 2013 
 
Elnt de Vlieg (nu Kap de Vlieg werkzaam bij 
CLAS te Utrecht), vader geworden van zoon 
Frederick op 15 oktober, gewicht 3370 Gr 
 
Sgt1 Reitema, vader geworden van dochter 
Sofia op 17 oktober , gewicht 2731 gr 
 
Sgt Poenaru, vader geworden van dochter 
……………………………… 
 
 
Kreten  
 
Bij menig rookplek zijn ze te ontvangen. Op 
deze pagina een overzicht van wat er zoal 
voorbij komt. Kent u er eentje die er niet bij 
staat ? Aanmelden kan altijd, u weet vast wel 
waar.. 
 
Verbeteren of aanpassen is ouderwets. 
Tegenwoordig gebruikt u versnakerizeren. De 
juiste spelling is ons nog onbekend, Philip 
Freriks leest u mee ? 
 
Bezuinigingen vindt niemand leuk. Hoe dit zit 
is wel bekend binnen ons bataljon. De russen 
hebben de Spetsnaz, wij DCHR. 
 
De meeste collega’s houden wel van wat KL1 , 
maar de Klasse 1 bermuda driehoek daar gaat 
echt alles is. Als deze opmerking gebruikt 
wordt moet u maar eens vragen naar de BMI 
van betrokkene.. 
 
Bij de delta-cie wordt er al druk geoefend voor 
de Olympische spelen, of wat dan ook. Pang is 
dan ook vaak te horen. 
 
Wat is de overeenkomst tussen een vuurtoren 
in de woestijn en een officier ? Helder maar 
nutteloos.. ( Niet schieten op de ordonnans )  
 
’t is kippetjespraat, de haantjes lachen erom.. 
 
Aan de klauw kent men de leeuw 
 


