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De Oranje Gelderlander is het personeelsblad van 45
Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland en wordt
uitgegeven onder verantwoordelijkheid van commandant 45
Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland, luitenantkolonel M.L.E. Schmidt. In dit blad kan elke compagnie van het bataljon zijn
belevenissen kwijt.

Ook
was
het
Regiment
prominent
vertegenwoordigd tijdens de Vaandelgroet aan
zijne Majesteit Koning Willem Alexander op
plein 1813 in Den Haag. Het Regiment was
hierbij niet alleen aanwezig met haar Vaandel
en een Erecompagnie maar mocht ook de Ereen Monumentwacht op het plein zelf leveren.
Voor diegenen die niet zo thuis zijn in ons
ceremoniële tenue, de militairen met de
grotere of kleinere fel rode pluimen op hun
sjako zijn van ons Regiment.

Teksten en illustraties
45 Pantserinfanteriebataljon, Ermelo
Redactie
Eindredactie
Luitenant-kolonel M.L.E. Schmidt
Adjudant P.J.A.M. Kerkhofs
Redacteur
Kapitein M.J. de Bruijn
Redactieadres
Redactie ‘De Oranje Gelderlander’
Sectie 6 45 Pantserinfanteriebataljon
MPC 37A Postbus 650
3850 AR Ermelo
Vormgeving
Kapitein M.J. de Bruijn
Druk
C2 ondersteuningsgroep
45 Pantserinfanteriebataljon, Ermelo

Van de Regimentscommandant,
Mannen en Vrouwen van het Regiment
Infanterie Oranje Gelderland, vrienden van het
Regiment,
Vooruitkijkend zal er op 22 April door de
Commandant Landstrijdkrachten een krans
gelegd worden op onze Grebbeberg ter
gelegenheid van 200 jaar Koninklijke
Landmacht. Ook zal het Regiment voor het
eerst sinds de oplegging van haar Vaandel in
1994
weer
aanwezig
zijn
bij
de
Dodenherdenking
van
de
Koninklijke
Landmacht op 4 mei op de Grebbenberg. Het
Regiment zal hier met haar Vaandel, een
Erecompagnie en een Monumentwacht
aanwezig zijn. Ook zal ons Vaandel en onze
e
monumentwacht weer bij de herdenking op 2
Pinksterdag van 1-8 R.I. Grebbeberg aanwezig
zijn, ditmaal in aanwezigheid van de nieuwe
Regimentscommandant.

Helaas is dit mijn
laatste
voorwoord
voor ons blad de
“Oranje
Gelderlander”, op 23
mei aanstaande zal
ik het Commando
over ons Regiment
en
45
Painfbat
overdragen aan mijn
opvolger
Lkol
Ouwehand.
Het is nu verleidelijk
om
met
enige
weemoed terug te
kijken
op
mijn
afgelopen jaren als
Commandant, dat is
echter niet het doel
van het voorwoord van ons blad. Ik zal u dan
ook zoals u van mij gewend bent informeren
over de activiteiten van het Regiment & haar
Bataljon
in
de
afgelopen
maanden.

Terugkijkend staat er een volwassen
Infanterieregiment dat haar rechtmatige en
eervolle plaats heeft ingenomen binnen de
Infanterie en de Koninklijke Landmacht. Een
Regiment met een eervolle geschiedenis en
rijke traditie, die voortleven in 45 Painfbat
R.I.O.G. en 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.

Als we naar het Regiment kijken hebben we in
de eerste maanden van 2014 al weer een
groot aantal activiteiten ontplooid die ons
verbinden met onze geschiedenis en onze
voorgangers. De hechte relaties tussen het
bataljon en onze stameenheden waren
duidelijk zichtbaar bij de herdenkingen van
e
onze gevallenen en reünies van de het 5 en
e
e
8 Regiment Infanterie en het 6 Infanterie
Bataljon Nederlands Nieuw Guinea. Ook vond
op 18 april op onze appelplaats in Ermelo de
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45 Pantserinfanteriebataljon R.I.O.G.

uitgevoerd en een uitstekend beeld neergezet
van goed gemotiveerde en gedisciplineerde
militairen.

Het nu volledig gevulde bataljon bevindt zich
volop in haar opwerktraject naar de
operationele
gereedheid.
Het
tactische
opwerktraject kenmerkt zich door vele
compagniesgeleide oefeningen op groeps- en
pelotonsniveau en staftrainingen voor de
Compagnieën & de Bataljonsstaf. Op het
gebied van schieten hebben we goede
stappen gemaakt tijdens schietseries op het
ISK, ASK, in Haltern, Baumholder, Bergen &
Munster. Ook kreeg ons onderhoud een impuls
bij de materieelinspecties van de verschillende
compagnieën, het is nu zaak de hieruit
geleerde lessen in onze programma’s in te
bedden.

Afsluitend
Aan het einde van mijn laatste voorwoord kan
ik de verleiding niet weerstaan om tenminste
mijn conclusie met U te delen over de
afgelopen
jaren
als
Regimentsen
Bataljonscommandant. Het waren drukke en
bewogen jaren voor het Regiment Infanterie
Oranje
Gelderland
en
45
Pantserinfanteriebataljon in het bijzonder.
Het Regiment is verder gegroeid, de band
tussen het heden en het verleden is zichtbaar
nog sterker geworden. We eren onze
voorgangers, bieden gestructureerde zorg aan
onze
gewonden
en
herdenken
onze
gevallenen. Het Regiment Infanterie Oranje
Gelderland heeft haar eervolle en rechtmatige
plaats
ingenomen.

Het was een druk programma waarbij het
bataljon net een duiventil was van heen en
weer vliegende pelotons en compagnieën. In
de komende periode zullen de eenheden weer
veel meer als bataljon gaan oefenen, eerst in
de Marnerwaard en vervolgens in voormalig
Oost Duitsland.

Het Bataljon heeft de eerste operationele
gereedheidscyclus voor een CV90 bataljon
compleet doorlopen met alle uitdagingen die
daarbij horen. Het is goed op weg in het
huidige opwerktraject waarin de lessen nog
beter geborgd worden en de aanwezige
ervaring & kennis worden uitgebuit. Juist onze
ervaringen rondom de voorgenomen opheffing
van het bataljon versterken mijn vertrouwen en
geloof in ons Regiment & Bataljon.

Naast het reguliere programma waren er vele
extra activiteiten. Een aantal hiervan komt u
verderop in deze “Oranje Gelderlander” tegen,
ook de vaandelgroet aan onze Koning heb ik al
genoemd. Deze extra activiteiten kenden een
grote variatie, van de commando overdracht
van
de
brigade,
filmopnames
voor
promotiefilmpjes of nieuwsuur, de Nationale
Veiligheidsdag in Almere tot een bezoek van
een universiteit of een concert.
Ook in het tweede kwartaal zijn er weer
voldoende
extraatjes:
de
Koninklijke
Landmacht komt naar u toe tijdens de Open
Dagen KL, de grote beëdiging in Almere en
niet te vergeten de Grebbebrg Masters.
Tenslotte had ons bataljon een grote nationale
inzet tijdens de Nucleaire top in Den Haag. Het
bataljon heeft hierbij als bataljonstaakgroep
van meer dan 1000 militairen op een zeer
professionele manier haar bewakingstaken
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voorwaarts, heel veel leuke en uitdagende
activiteiten. Ik wil van deze gelegenheid
gebruik maken om een tweetal activiteiten
specifiek aan te halen.
Als eerste wil ik iets schrijven over de
verhuizing naar Havelte. Dat is voor veel
mensen, zeker degenen die onder de IJssel
wonen, een zeer gevoelig onderwerp. Lang
niet iedereen zit hierop te wachten.
We hebben allemaal wel een eigen gevoel bij
de verhuizing. Zo maken we ons zorgen over
de personele vulling. Willen onze mensen na
afloop van hun contract wel blijven bij het
bataljon of gaan we voor een functie dichter bij
huis of zelfs buiten Defensie? Dit aangezien
het merendeel van het bataljon binnenslaper
wordt en 1 uur reistijd kado heeft gekregen.
Daarnaast is er onzekerheid: hebben we
bereik met de telefoon, hebben we internet?
Hoe staat het met de legering? Kortom, er zijn
nog veel open eindjes en er is nog werk aan
de winkel.

De kern van dit alles bent U, de mannen en
vrouwen van het Regiment & Bataljon.
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.
Ik kijk dan ook terug op mijn jaren als
Commandant met een goed gevoel en gepaste
trots.
Ik sluit af met een oprecht dank U wel, dank
voor uw toewijding, doorzettingsvermogen en
kameraadschap,

In Havelte kijkt men in ieder geval anders naar
de verhuizing. Alles wordt in het werk gesteld
om ons zacht te laten landen. Dit is ook
merkbaar aan de steun die we krijgen bij het
realiseren van een eigen plek op de kazerne.
We krijgen 2 nieuwe kantoorgebouwen met
bijbehorende bataljonsappelplaats. Daar zullen
onze monumenten een prominente plek
krijgen. De AS hokken worden conform onze
wensen ingericht. Ook krijgen we de
beschikking over een locatie in het KEK
gebouw die we zelf mogen inrichten (een
bataljonsbar, een eigen ruimte, voor onze
feesten en partijen). Ook de overige faciliteiten
zijn zeker niet slecht. Er komt een 300 meter
schietbaan op de kazerne, TACTIS is voorzien
en buiten de kazerne ligt een prima
oefenterrein. Ik kan zo nog wel even doorgaan,
maar ik wil niet de indruk wekken dat het
allemaal wel meevalt.

Met Kameraadschappelijke Groet,

M.L.E. Schmidt
Luitenant-kolonel
Commandant 45 Pantserinfanteriebataljon
& Regiment Infanterie Oranje Gelderland

Alle stations, hier E!

Je zou kunnen denken dat ik betaald krijg om
positieve berichten te schrijven!

Het is alweer enige tijd geleden dat ik de
figuurlijke pen heb opgepakt om iets te
schrijven voor ons blad, de Oranje
Gelderlander. Kijkend naar de ontwikkelingen
binnen het bataljon is dit het moment om weer
eens iets van me te laten horen. Er staat ons
komende tijd weer van alles te wachten; veel
oefeningen,
ODKL,
beëdiging
Almere,
commando
overdracht,
kinderbivak,
regimentsweek en een verhuizing naar
Havelte. Daarnaast zijn er de vele
herdenkingen, steunverleningen en andere
activiteiten zoals Grebbeberg Masters en
Survival Challenge Zeewolde waar we een
grote rol in hebben. Kortom, volle bak

Hoe gaan we de verhuizing aanlopen? Binnen
het bataljon wordt een projectgroep opgestart
bestaande uit functionarissen uit de batstaf, de
cien en de MC. De komende tijd werkt de
projectgroep aan het verhuisplan, met de
daarbij horende consequenties. Om iedereen
tijdig te informeren plannen we vroeg in juni
e
een 1 moment in de filmzaal. Dat moment
gebruiken we om het bataljon in te lichten over
de voortgang van de verhuizing. Als er vragen
of ideeën zijn kunnen die op dat moment of al
eerder, via de cie of via de MC, ingebracht
worden. Op dit moment wordt, op verzoek van
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KAMERAADSCHAP

de MC, gekeken of er een mogelijkheid is om
het werkrooster aan te passen. We zullen er
alles aan doen om de randvoorwaarden voor
een zachte landing van het bataljon te
realiseren.

Militairen, die na de MFO (Manoeuvre Functie
Opleiding; voorheen de AMO) bij onze eenheid
worden geplaatst, krijgen in hun eerste periode
van training on the job ook een GV-les. Tijdens
die les, die meer het karakter heeft van een
gesprek, spreken we meestal met elkaar over
de waarden en deugden van de infanterie. Wat
is nou belangrijk voor ons werk?

Naast de verhuizing is er nog een activiteit die
in het oog springt: de commando overdracht.
Onze BC zal op 23 mei het commando
overdragen aan zijn opvolger Lkol Ouwehand.
Zoals ze in de Achterhoek zeggen: d’r is un tiet
van kom’n en d’r is un tiet van goan (voor alle
westerlingen van het bataljon: aan alles komt
een eind)! Uit ervaring weet ik dat je als
commandant, vanaf het moment dat je een
commando krijgt, op ziet tegen het overdragen
van dat commando. Je hebt je ziel in zaligheid
in je eenheid gestoken en daarvan moet je
weer afscheid nemen.
In een periode van afscheid heb je dan vaak
de neiging om terug te kijken op hetgeen je
bereikt hebt. Ik zal me niet laten verleiden om
nu terug te gaan kijken, dat is het voorrecht
van de commandant. Ik wil alleen van de
gelegenheid gebruik maken om onze BC, en ik
denk dat ik voor meer mensen spreek, te
danken voor zijn onvoorwaardelijke inzet voor
het bataljon. We hebben een heel bijzondere
tijd meegemaakt met een heel bijzondere
commandant! Een voorbeeld voor ons allen in
goede en in slechte tijden. Dank daarvoor!

De deugd die bijna altijd wel genoemd wordt is
‘Kameraadschap’. De kameraadschap van
militairen is spreekwoordelijk. Kameraadschap
is hetgene waar mensen, die ooit de dienst
hebben verlaten, naar terug verlangen.
Kameraadschap is de succesfactor van een
eenheid. Als het binnen een eenheid aan
kameraadschap ontbreekt, zal het met die
eenheid ook niets worden.

Aan ons de uitdaging om te zorgen voor een
onvergetelijk afscheid!!
E uit!

Wat houdt kameraadschap precies in?
Het woord is afkomstig van het oude Spaanse
woord: ‘camarada’. Dat betekent letterlijk:
‘kamergenoot’. Omdat het woord is ontstaan in
het leger, kun je het opvatten als degene die
op de kazerne een kamer of slaapzaal met je
deelt.
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stapje harder te lopen. En dat is alleen maar
goed voor het team.

Vandaaruit heeft het woord een ontwikkeling
doorgemaakt en gaat het niet alleen om het
delen van een kamer, maar vooral om het
delen van extreme situaties.
Een kameraad is iemand met wie je 24 uur in
een schuttersput hebt gestaan, het liefst in de
stromende regen. Een kameraad is iemand
met wie je op uitzending bent geweest, terwijl
je elke dag Struijk-blikken te eten kreeg. Een
kameraad is iemand met wie je samen dekking
zocht achter een pantservoertuig tijdens een
mortieraanval.
Kortom: een kameraad is niet zozeer iemand
met wie je een zelfde kamer hebt gedeeld,
maar iemand met wie je in dezelfde ‘shit’ hebt
gezeten.

In groepen heb je onvermijdelijk te maken met
mensen van uiteenlopende kwaliteiten. De één
kan dit, de ander kan dat; een enkeling
excelleert op alle fronten en een enkeling haalt
op al die fronten net niet of krap aan een
voldoende. Kameraadschap is ook de
tekortkomingen van een collega accepteren en
zelf een extra inspanning leveren om de groep
als geheel naar een hoger niveau te tillen.
Waar een groep niet beter van wordt zijn ego’s
met sterallures: jezelf te goed vinden om een
stapje harder te lopen voor een ander; vinden
dat een ander maar een stapje harder moet
lopen voor jou. Wanneer dat in een groep
binnensluipt, wordt een groep alleen maar
slechter, omdat er dan binnen de groep
tegenwerking ontstaat.

Kameraadschap heeft ook met teamwork te
maken. Militairen opereren in teams. Natuurlijk
moet je als enkele militair over de nodige
kennis en vaardigheden beschikken, maar het
vak van militair bestaat er in dat de
verschillende teamleden goed op elkaar
ingespeeld zijn.
Het oefenen van contact-drills is daarvan een
mooi voorbeeld. Je doet dat net zo vaak met je
groep, tot je kunt dromen wat je moet doen,
maar ook wat je collega’s doen. Militairen
werken in groepen.

Er zullen altijd mensen zijn binnen een groep
die minder presteren. Maar de groep wordt er
niet beter van door hen weg te zetten als
watjes of drukkers. Een groep wordt pas beter
wanneer het in staat is de fouten en
tekortkomingen van de individuele leden te
ondervangen en recht te zetten.
Ko Sent - Dominee

Nu wordt er wel eens gezegd: een groep is net
zo sterk als zijn zwakste schakel. Maar dat is
een vergissing. Een groep is geen ketting! In
een ketting nemen alle schakels hun eigen
positie in. Een groep is veel dynamischer. In
een groep kunnen de leden elkaar onderling
versterken.
Tijdens de laatste kwartfinales van de
Champions League hebben we vooral kunnen
genieten van het voetballend vermogen van
teams. Chelsea, Athletico Madrid en Bayern
München laten wekelijks zien hoe krachtig het
collectief is. Gebeurde het vroeger nog wel
eens dat Robben en Ribery elkaar de
kleedkamer uitsloegen (ego’s als zij zijn); nu
zijn ze niet te beroerd om voor elkaar een
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Politie training NSS,

Na 2 scenario’s was het pauze en konden we
lunchen. Dit is van horen zeggen want binnen
een half uur lag ik gebutst en gedeukt op de
grond en miste ik een paar kiezen waarna ik
toch echt afgevoerd moest worden.
In de middag mochten we nog 2 keer en was
de dag als snel weer voorbij.
Ondanks
een
aantal
kneuzingen
en
hersenschuddingen was het toch een
geslaagde dag.

Wij als Charlie “Hanen” cie hadden een
verzoek van de politie gekregen om te
ondersteunen voor een oefening voor de NSS.
Deze training
was
bedoeld om
de
orde/veiligheid te handhaven tijdens de NSS in
Den Haag.
De C-hanen-cie kreeg de opdracht om als
oefen-relschopper/demonstrant te figureren.

Kpl1 Doppenberg
Lesje geschiedenis,
Binnen ons bedrijf komt er steeds meer
aandacht te liggen op vorming. Weten en leren
van het verleden is een belangrijke steun om
ook succesvol te kunnen zijn in de toekomst.
Dingen die we in het verleden hebben geleerd
moeten de basis zijn voor vooruitgang in de
toekomst.
Maar nu is er natuurlijk heel veel te vertellen
over de geschiedenis. En om te voorkomen
dat u door alle bomen het bos niet meer ziet,
met het risico dat u de verkeerde dingen
meeneemt uit het verleden, zien wij het als
onze taak u te wijzen op een aantal relevante
items. Hieronder vind u de eerste van een
serie.

Een leuke uitdaging voor de hanen c cie.
In de ochtend stonden de bussen al klaar
richting Soesterberg.
Toen we in Soesterberg aan kwamen zag alles
er goed verzorgd uit. De ontvangst was goed
geregeld en we kregen wat te eten en te
drinken. Het was zoals wij dat zeggen ‘goed
in de hand’.
Na het eten en drinken kregen we een briefing
over hoe de gehele dag zou verlopen. Deze
was in het Duits en in het Nederlands want
onze Duitse collega’s waren er ook bij.
De briefing was voorbij en we mochten onze
beschermende kleding ophalen.
Dit omdat de politie vertelde dat het er nogal
hard aan toe kan gaan.
Eenmaal alles gepast kregen we de laatste
instructies en gingen we naar de locatie waar
we ons ding konden doen.
De politie stond klaar en wij mochten even
lekker de beest uithangen.

De Eerste Wereldoorlog, die ook de
Wereldoorlog of de Grote Oorlog werd
genoemd, was een wereldoorlog gecentreerd
in Europa die begon op 28 juli 1914 en duurde
tot 11 november 1918. Alle grootmachten van
de wereld waren bij deze oorlog betrokken, die
werden samengesteld in twee conflicterende
allianties: de geallieerden (gecentreerd rond
de Triple Entente van het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk en Rusland) en de centralen
(oorspronkelijk gecentreerd rond de Triple
Alliantie van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en
Italië).
Deze
bondgenootschappen
reorganiseerden zich (Italië vocht voor de
geallieerden) en breidden zich uit naarmate er
meer landen meededen met de oorlog.
Uiteindelijk werden er meer dan 70 miljoen
militairen, waaronder 60 miljoen Europeanen,
gemobiliseerd in een van de grootste oorlogen
in de geschiedenis. Meer dan 9 miljoen
soldaten werden gedood, vooral als gevolg
van de grote technologische vooruitgang in
vuurkracht
zonder
overeenkomstige
ontwikkelingen in mobiliteit. Het was het op vijf
na
dodelijkste
conflict
in
de
wereldgeschiedenis, dat vervolgens de weg
vrijmaakte voor politieke veranderingen zoals
revoluties in de betrokken landen.
Nederland wilde niet in oorlog komen en deed
er alles aan om haar neutraliteit te behouden.
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Nederland vertrouwde in grote mate op haar
natuurlijke bondgenoten om het conflict op te
lossen. Op verschillende locaties in Nederland
zijn nog opschriften te vinden die duidelijk
illustreren hoe de Nederlandse houding was.

•

Een aantal van die opschriften kan worden
gevonden in Amsterdam-Noord, in de
Putterstraat en op het Zwanenplein. Hier zijn 4
gevelstenen geplaatst die voorzien zijn van
een gedicht over deze periode. Deze teksten
verwijzen naar een vreedzaam en tevreden
Nederland dat rustig aan het bouwen was,
terwijl de rest van de wereld in brand stond.
Het gedicht gaat als volgt:

‘HANEN’ is de laatste jaren
alleen maar toegenomen;
De ‘Haan’ zegeviert, hoe verbeten en
getraind haar vijand ook is en bevecht
daarbij keer op
de verworven
vrijheden van onze democratische
rechtstaat. De ‘Haan’ is daarmee een
icoon voor Westerse vrijheid en
democratie;
o hedendaags is dit meer dan
ooit het geval.

Dus Oranje Gelderlanders: knoop deze lessen
uit het verleden in je oren en onthoud:
Er zijn twee soorten mensen: degenen die
geschiedenis maken en degenen die haar
ondergaan!

‘’Ten tijde toen loopgraaf en duikboten waren
Den zonen des nabuurs tot woning en graf
Mocht, Holland, uw kroost met voldoening hier
staren
Op ’t vredig tehuis, dat uw liefde hun gaf
Omhoog rees Noachs Ark op tuimelende
vloeden,
Waarover bliksem flitst en harde donder knalt
Zoo rees in oorlogstijd, toen de wereldstormen
woedden,
Dit bouwwerk blij omhoog, van godes schuts
omwald.

Charlie ‘HANEN’!
IJsbeer en luipaard en Gallische Haan,
Bonden den kampstrijd met den adelaar aan
Hoe bloeden kaken en klauwen!
Holland toog rustig aan ’t bouwen
Wat vindt de vrede na vier jaar vol leed
D’ adelaar stervend; dit bouwwerk gereed

Schietoefening 2014-1,
Na 10 maart jl. in de bus gestapt te zijn was de
SOB/SOMS een feit voor ons. Deze
schietoefening, voor onze relatief nieuwe
groep bereden personeel behorende tot
eenheid 6, C-cie zou tevens voor ons een
nieuwe
ervaring
worden
m.b.t.
de
samenwerking tussen voertuig commandant
en schutter.

Vredeszon was schuilgegaanHier vangt vredig bouwen aan
De Czar vermoord- Wilhelm verjaagd
Men bouwt en werkt hier onvertraagd.
De vrede keert-veel ligt berooid.
Dit bouwwerk staat voltooid.’’

Het
bereden
3e
peloton,
dat
qua
manschappen gedurende deze oefening 5
man
sterk
was,
waaronder;
4
wapensysteembedienaren en 1 chauffeur,
heeft tijdens deze 3 weken durende schietserie
een ontzettende vooruitgang geboekt.

Wat kunnen we nu uit dit stukje geschiedenis
leren? Wat zijn de elementen die in deze
periode herkenbaar waren en die we nu, bijna
100 jaar verder, nog steeds terugzien?
• De enigszins naïeve houding van
Nederland ten opzichte van haar
veiligheid
is
niet
nieuw.
De
Nederlandse bevolking en politiek sluit
haar ogen regelmatig voor zelfs directe
bedreiging van haar rechtstaat;
o ook hedendaags is dit nog
steeds het geval;
• De Nederlandse bevolking vertrouwde
voor het bewaken en beschermen van
haar rechtstaat en bevolking in grote
mate op de ‘Haan’;
o dit
vertrouwen
van
de
Nederlandse bevolking in de

Week één van Schiet Oefening Bergen liep
niet geheel vlekkeloos, hierbij vooral gekeken
naar de eerste paar dagen dat de pelotons
noodgedwongen zonder voertuigen op locatie
in Duitsland waren. Een afgebroken treinstel
heeft voor de nodige vertraging gezorgd,
resulterend in het feit dat de voertuigen pas
dinsdagavond laat in ontvangst konden
worden genomen.
Ondanks de 'gebruikelijke' verhinderingen die
wij de eerste helft van de week hebben
ondervonden, is het toch gelukt om een goede
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pelotonsnet. Om vervolgens op deze wijze de
enige juiste gegevens door te sturen, via de
Romeo, over het hogere radioverkeer.

start te maken, en tevens module Alfa te
kunnen certificeren.
Module Alfa, de nadruk leggend op het
optreden dan wel bedienen van het
wapensysteem cv-90 met betrekking op de
algehele voertuig bemanning van het enkele
voertuig. Dit is waar de basis wordt gelegd
voor het algehele optreden met dit Combat
Vehicle van Zweedse makelaardij. Onder de
omstandigheden van deze eerste module zal
de
schutter
samenwerken
met
zijn
commandant en chauffeur om gezamenlijk
doelen te onderkennen en uit te schakelen,
vooral gelet op de handelingen en kennis van
de schutter m.b.t. 'zijn' wapensystemen.

Ik denk dat deze oefening een zeer positieve
uitwerking heeft gehad op het peloton m.b.t. de
vaardigheden van de enkele voertuig
bemanning, maar ons ook een duidelijk inzicht
heeft gegeven in wat er allemaal bij te pas
komt indien er grotere acties worden
uitgevoerd. Een zeer geslaagde oefening, met
een gevarieerd programma heeft er voor
gezorgd dat wij met een goed gevoel zijn
teruggekeerd richting Ermelo.
Sld2 Schra
Eenheid 3.6

Indien eerste oefeningen met succes voltooid
zal er worden uitgebreid naar Bravo, waarbij
de nadruk ligt bij het optreden in een sectie,
lees: 2 voertuigen incl. algehele vtg
bemanningen. In dit lichtelijk uitgebreide
scenario ten opzichte van het vorige begint de
communicatie van de sectiecommandant met
de andere aanwezige voertuig commandant
een rol te spelen. Hierbij er vanuit gaand dat
de schutter zijn handelingen onder de knie
heeft en de bestuurder op de hoogte is van
zijn/haar rol in het geheel en die naar behoren
uitvoert.

De Slag om de Grebbeberg,
Op 16 januari 2014 mochten wij (45 Ccie,
PG5) een kijkje nemen bij een historische plek
''de Grebbeberg''. Met ons peloton zijn wij op
de Grebbeberg geweest om het verhaal te
horen over wat daar toen allemaal gebeurd is.
In het jaar 1940 tussen 11 en 13 mei
probeerde de Duitse legermacht van ongeveer
23.000 man de Grebbelinie te doorbreken,
maar onze maten (8e regiment infanterie)
hielden het 3 dagen lang vol om de Duitsers
tegen te houden op de Grebbeberg.

Na twee vermoeiende, maar ook ten zeerste
leerzame weken waarin tijdens de weekend
belasting ook het voormalig concentratie kamp
Bergen Belsen werd bezocht, wat toch een
bepaalde indruk maakt, was het zover. Het
derde peloton van de Charlie Compagnie was
vrijgesteld van de tweede weekend dienst,
waarop wij naar huis mochten.

Ons peloton heeft een rondleiding gehad op de
Grebbeberg, zodat wij een idee kregen van
wat zich daar toen heeft afgespeeld.
Aan het einde van de middag hebben wij ter
nagedachtenis 2 minuten stil gestaan bij het
herdenkingsmonument van het 8e Regiment
Infanterie.

De derde week zijn wij teruggekeerd naar
locatie Bergen, om vervolgens onder leiding
van de Bravo Compagnie een vervolg te geven
aan de betreffende schietserie. Ditmaal
fixerend op het derde deel, module Charlie.
Met het grotere plaatje in beeld, vier
voertuigen op linie die tegelijkertijd doelen
onderkennen, prioriteiten stellen, meldingen
over het net doen en vervolgens ook
daadwerkelijk effectief vuur moeten uitbrengen
komt er toch ineens een hoop meer bij kijken
dan voorheen. In dit soort “operationeel
simulerende” oefeningen merk je dat
communicatie überhaupt, en daarbij ook de
juiste vorm van dien, van wezenlijk belang is in
een vuurgevecht om van daaruit de slag te
kunnen
beslissen.
Daarbij
komt
er
communicatie binnen het voertuig kijken, net
zo belangrijk is de uitwisseling tussen
voertuigen in een sectie, en al dan niet van het
grootste belang, de wijze van duidelijke,
concrete informatie over het algehele

Het was een zeer indrukwekkende en
leerzame dag.
Wij vergeten nooit wat er die dagen daar
gebeurd is!

Sld1 Booiman
Bravo “LEEUWEN” Compagnie
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Sportieve Hanen!

dat wij dit onderdeel wel even in onze pocket
zouden hebben. En ja hoor, de uitslag gaf aan
dat wij dit onderdeel met volle overtuiging
hadden gewonnen en hiermee onze eerste 10
punten binnen gehaald waardoor wij nu met 12
punten op de 4e plaats staan. Dus, zoals
eerder gezegd, de strijd om de GSK-cup is nog
lang niet gestreden!

GSK-cup Zaalvoetbal,
Het HANEN-team in de aanval!
Vorig jaar hebben wij de GSK-cup helaas niet
gewonnen, dus dit jaar gaan wij er met onze
compagnie weer flink tegenaan. Helaas
konden wij aan het eerste onderdeel, volleybal,
niet meedoen vanwege onze Pantserbivak IIIV en hebben wij hier punten moeten laten
liggen. Reden voor ons dus om ons best te
doen op alle nog te volgen onderdelen en hier
maximale punten te halen.
Op 19 februari 2014 werd het tweede
onderdeel voor de GSK-cup gehouden;
zaalvoetbal. Nog een beetje versuft van twee
weken in het bos rondrennen stonden wij met
10 man klaar om ons in te zetten voor onze
eerste punten ten behoeve van de GSK-cup.
Er was 1 poule met 6 teams. Alle teams
speelden twee wedstrijden tegen elkaar en
daarna was het klaar. Uiteindelijk zijn wij met
ons team 5e geworden en hebben wij hiermee
maar 2 punten binnengehaald.

KL-Zaalvoetbal,
Op 5 maart 2014 werd in sportcomplex
Valkenhuizen
(Arnhem)
het
KLzaalvoetbaltoernooi gehouden. Een toernooi
waar KL-teams uit het hele land tegen mekaar
strijden voor het KL-bokaal. Er waren 5 poules
van 5 teams. De nummers 1 t/m 3 van de
poule en de beste nummer 4 van alle poules
samen gingen door naar de vervolgfase.
Vanuit onze compagnie hebben wij met per
peloton 3 man een team gevormd waarmee wij
samen, in naam van onze compagnie, de
sportieve strijd aangingen met andere
collega’s uit het land. Na een moeilijke poulefase is het ons gelukt om door te gaan naar de
afvalrace. Als je de eerste wedstrijd won,
streed je verder voor de plaats 1 t/m 8 en als je
verloor ging je nog door voor de plaats 9 t/m
16.

Op zich was het een leuke dag en hebben wij
ons best gedaan, maar de strijd is nog lang
niet gestreden en dat zullen wij bij de komende
onderdelen bewijzen!
GSK-cup Oriënteren,
Op 1 april 2014 vond het derde onderdeel voor
de GSK-cup plaats; oriënteren.
Om 10:00uur stonden Tanger, Land, Jansman,
Klein en ikzelf bij de LO/S klaar om ons beste
beentje voor te zetten voor onze compagnie.
Wij wisten dat wij er slecht voor stonden v.w.b.
de tussenstand voor de GSK-cup, dus waren
wij extra gemotiveerd om onze longen uit onze
lijven te rennen. Wij liepen naar de
achterpoort, kregen daar een prikvel voor de
oriëntatiepunten en met een tussentijd van 4
minuten startten wij achter mekaar met de
oriëntatieloop. Van de achterpoort het beboste
oefenterrein in, van het oefenterrein de open
vlakte op, van de open vlakte weer terug het
beboste terrein in om uiteindelijk ongeveer 5,4
km af te leggen, 13 posten af te gaan en weer
zo snel mogelijk terug te komen bij de
start/finish. Nadat ikzelf binnenkwam keken wij
mekaar aan en hadden er goed vertrouwen in

Helaas was onze tegenstander net iets sterker
dan ons, waardoor wij nog verder gingen voor
de plaats 9 t/m 16. Uiteindelijk zijn we 15e
geworden. Op zich toch nog een redelijke
score
voor
een
ongetraind,
pas
samengevoegd team.
Ondanks dat wij geen hoge eindplaats hebben
bereikt, ben ik wel tevreden. Wij hebben
namelijk met collega’s uit verschillende
pelotons samen op een andere manier
gestreden voor onze compagnie in plaats van
in het bos of op de schietbaan en tevens
hebben wij de naam van ons bataljon en
natuurlijk van onze eigen HANEN-compagnie
weer even laten zien aan de buitenwereld.
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mijn term werden daar geen IMS studenten
voor gebruikt.
Bij aankomst was tot mijn verbazing het
programma al begonnen en kwamen de tijden
niet overeen met mijn meldingsinstructie. Dit
werd goed opgepakt en ik ging door naar de
zo
genoemde
‘Height
and
Weight
Measurement’. Hier kijken ze naar je lengte en
gewicht om te kijken of je niet te dik bent.
Daarna kreeg ik mijn kamer en zat dag 1 er
alweer op en de Cursus is begonnen. Daar
waar
ik
zo
naar
uitkeek.
In het begin van week 1 word je als IMS
student regelmatig uit de klas gehaald om
administratieve zaken te regelen en de
artikelen die je mist van de bepakkingslijst
compleet te maken. Zelf heb ik dit als storend
ervaren, alleen door het grote verschil in PGU
is
dit
niet
te
ondervangen.
Het grote event van deze week was de APFT
(Army Physical Fitness Test) deze bestaat uit
een aantal push ups en sit ups en een 2 mile
run die waarbij het minimum gekoppeld is aan
je leeftijd. Zo moest ik 40 push ups en 50 sit
ups, deze APFT was een eis voor de cursus.
Verder kregen we demo’s voor Physical
Readiness Training (de manier waarop zij
sporten), Squad drill (exercitie) en Oral brief
(presentatie) omdat wij hier later ook op
beoordeeld
werden.
Verder hebben we lessen gevolgd over
leiderschap. In het weekend hadden we
huiswerk voor onze presentatie deze deed ik
over
The
Dutch
Army.

Staand v.l.n.r.: Meijerink, Letwory, Kuijk, De Vries, Botterman,
Hartog
Knielend v.l.n.r.: Aerts, Mahulete, Veldhoen, Kok, Fontaine

Sgt Mahulete
Charlie “HANEN” Compagnie
Warrior Leader Course,
17 februari 2014 t/m 13 maart 2014.
De afgelopen periode mocht 45 Painfbat RIOG
een van zijn onderofficieren afvaardigen voor
een bijzondere opleiding. Het ging om de
‘Warrior Leader Course’, een cursus voor
jonge squad leaders die wordt gegeven door
de US ARMY. 45 Painfbat RIOG heeft Sgt in ’t
Veld, groepscommandant bij de Charlie
‘HANEN’
Compagnie,
de
mogelijkheid
gegeven om aan deze bijzondere opleiding
deel te nemen.
De Warrior Leader Course wordt gegeven op
Camp Normandy in Grafenwohr dat zo‘n 7,5
uur rijden van Ermelo vandaan ligt. Camp
Normandy is een kleine kazerne op een heel
groot militair terrein, wat best lastig te vinden is
omdat het niet duidelijk aangegeven staat met
borden. Het is raadzaam een kaart mee te
nemen
van
het
gebied.

Begin week 2 werden we beoordeeld op onze
PRT,
Squad
drill
en
Oral
brief.
Overigens waren de weken redelijk verdeeld in
blokken met lessen. Zo hadden we in week 1
Leiderschap in week 2 training en in week 3
Warfighting. Al deze blokken werden
afgesloten met een openboektoets dus het
was van belang dat je wist wat je waar kon
vinden
op
de
computer.
Als IMS student had je wel het nadeel met de
computer dat je geen toegang had tot het
internet. Dit om de reden dat ze werken met
een pasjessysteem dat je kan vergelijken met
de
defensiepas.
Tijdens deze week kregen we ook onze
openboektoets
over
leiderschap.
Aan het eind van deze week kregen we een
demo over Individual Training (les geven)
zodat we deze in ons weekend konden
voorbereiden voor de volgende week. Mijn les
ging
over
de
CAT.

De indeling van de klas bestond uit 18 man.
Deze waren verdeeld in 2 groepen van 9, op
elke groep zat een Squad Leader en 2
Teamleaders. Deze functies werden dan ook
beoordeeld op leiderschap en dat wisselde in
de weken door net als op de KMS. Binnen de
compagnie had je nog een Student First
Sergeant en een Platoon Sergeant deze
functies werden niet beoordeeld maar tijdens

Week 3 was de week dat we de laatste toetsen
moesten doen en ook de week dat we eindelijk
de wapens gingen oppakken. Maar voordat we
dit konden doen moesten we eerst onze
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openboektoets
Training
en
Warfighting
afleggen, onze les geven en een navigeer
examen afleggen waarbij je 4 punten moest
vinden middels kompasstand. Vervolgens
kregen we onze wapens en gingen we 2
dagen het bos in om onze leiderschap te velde
te laten beoordelen en we waren 1 dag
oefenvijand voor het andere peloton. Aan het
eind van week 3 wisten we dan ook of we de
cursus gehaald zouden hebben of niet. Als je
niks geks doet in de laatste week in ieder
geval.
De laatste week stond in het teken van
onderhoud en opleveren, het oefenen van de
ceremonie voor de diploma-uitreiking en de
uitreiking zelf, om op de donderdagmiddag met
een diploma op zak weer naar huis te rijden.

geschoten op 500 en 600m en we zijn
voorwaarts en achterwaarts gegaan.
We zijn ook sectiegewijs voorwaarts en
achterwaarts gegaan.
Woensdag gingen we contactdrills schieten
en in de avond zijn we weer statische
oefeningen gaan schieten met de HV.
Donderdag gingen we een aanval te voet
doen. Om 04:00 reveille en gingen we ons
klaar maken om met de opmars te
beginnen richting lgo vandaar gingen we
verkennen voor de vuurbasis en lvo dat
verkent te hebben betrokken de ene groep
de vuurbasis en de andere de lvo . Toen
werd het vuur geopend en toen ging het
bewegend element voorwaarts over het
doel heen toen een sterke lijn ingericht en
toen achterwaarts richting de vuurbasis
aangekomen bij de vuurbasis doelen
uitgeschakeld vanuit de put. In de avond
hebben we de week afgesloten met een
barbecue en een biertje. Vrijdag hebben we
alles schoongemaakt en om 10 uur vertrek
terug richting Ermelo.

Red.:
Sgt in ’t Veld heeft voor aanvang van de
cursus op laste van de BA de opdracht
meegekregen om de eer van 45 Painfbat
RIOG hoog te houden op de cursus. Letterlijk
werd hem verteld: ‘Als je het slecht doet, dan
hoef je niet meer terug te komen’ (Einde
citaat).
Sgt In ’t Veld heeft zijn reputatie als HAAN en
die van het bataljon meer dan waar gemaakt.
Aan het einde van de cursus is Sgt In ’t Veld
dan ook door de Amerikaanse instructeurs
verkozen tot ‘Best Man’. 45 Painfbat RIOG en
de Charlie ‘HANEN’ Compagnie willen daarom
ook hierbij sgt in ’t Veld complimenteren en
feliciteren met deze fantastische prestatie!

Sld2 Berry Burgemeester
Eenheid 3.4

Charlie HANEN!

Vaandelgroet aan de Koning,

HALTERN,

Op 9 januari 2014 werden Plein 1813, de
Kortenaerkade en de Mauritskade volledig
afgesloten voor verkeer. Dit was de dag
waarop wij het 45e pantserinfanterie bataljon
en de rest van de landmacht een vaandelgroet
zouden gaan brengen aan Koning WillemAlexander, wegens het 200-jarige jubileum van
de Koninklijke Landmacht. We stonden vroeg
in de ochtend op om op weg te gaan naar den
haag.
Eenmaal daar aangekomen werden we
ontvangen in een groot gebouw waar ook de
rest van de Landmacht zich ophield.
Na het ophalen van de ceremoniële tenues en
het
controleren
ervan
zijn we snel nog even een laatste generale
repetitie
gaan
doen
in
een
grote

Maandag 17 februari zijn we om half 10
vertrokken richting Haltern. In Haltern
aangekomen vond ik het best raar dat we in
zeecontainers sliepen dat had ik niet
verwacht. Half 12 gingen we lunchen en
daarna richting de schietbaan waar me
enkele man contactdrills hebben geschoten.
In de avond gingen we statische
oefeningen schieten met de HV.
Dinsdag gingen de Mag schutters en
helpers mag schieten en de 40mm schutters
gingen met 40mm oefeningen schieten. De
mag schutters hebben statische oefeningen
11

parkeergarage dit was om te zorgen dat het er
zo
strak
mogelijk
uit
zou
zien.
Toen het dan eindelijk zo ver was stelden we
ons
op
op
de
uitgekozen
locatie.
We liepen een behoorlijk stuk door den haag
met de ceremoniële tenues en de bajonetten
geplaatst toen we aankwamen op plein 1813
liepen we enkele rondjes om vervolgens een
oude traditie weer op te laten bloeien. Oranje
boven was in heel den haag te horen, voor ons
zeker
een
kippenvel
momentje.
Toen zijn we langzamerhand terug verplaatst
naar de locatie waar onze dag ook begon
terug in het gebouw tenues uit en snel terug
verplaatsen
naar
Ermelo.
Op een paar kleine verwondingen na denk ik
dat het al met al een strak optreden was en
ook een erg leuke en mooie ervaring voor vele
van ons.

Al met al een prachtige ervaring en een eer om
met de Charlie HANEN het 45 Painfbat RIOG
te mogen vertegenwoordigen tijdens deze
bijzondere activiteit.

NSS,
Begin 2014 kregen wij te horen dat wij zouden
worden ingezet voor de Nucleaire Security
Summit.

Geschiedenis van de Vaandelgroet:
Luitenant-generaal Mart de Kruif overhandigde
voor het begin van de vaandelgroet een sabel,
het
symbool
van
daadkracht
en
saamhorigheid, aan de Koning. In ruil voor de
sabel overhandigde de Koning de Kruif, een
munt, die speciaal ter gelegenheid van het 200
jarig bestaan van het Nederlandse Koninkrijk
was geslagen. 1500 Nederlandse militairen
waaronder wij van het 45e pantser infanterie
bataljon namen deel aan de openbare
vaandelgroet en begroetten de Koning met 24
oranje vaandels. De meeste militairen waren
gekleed in een ceremonieel uniform. De
ceremoniële uniformen zijn overblijfselen uit de
tijd van Napoleon. In de regel wordt een
vaandelgroet
alleen
bij
bijzondere
gelegenheden
gehouden.
De
vorige
vaandelgroet werd in 1980 gehouden op
Paleis Soestdijk ter gelegenheid van de
troonsafstand van Koningin Juliana. In
tegenstelling tot de vaandelgroet van 9 januari
2014 was deze vaandelgroet niet openbaar.

Daarbij kregen we ondersteuning van de
Luchtmobiele brigade en de Natres. De
informatie was schaars. Het enige dat we te
horen kregen was dat we 1 schietweek
moesten inleveren en dat we het weekend vrij
moesten houden. Vanaf 17 maart kregen we
iedere dag wat meer informatie over wat de
bedoeling was. De bedoeling uiteindelijk was
dat we zouden beveiligen zonder wapens. Dit
deden we ter ondersteuning van de politie.
Een ieder kreeg een sector aangewezen die
deze dan moest beveiligen, en als we dan een
"onderbuikgevoel" kregen dit melden aan de
CP die melden het dan weer door aan de
politie. Dag 1 van NSS, appèl om 7:15 uur. Dit
was anders dan we gewend waren, vanwege
het feit dat er grote aantallen Natres op onze
kazerne aanwezig waren. Daarvan werden er
een hoop aan onze eenheid aangeklikt. Zij
waren van 10 en 20 Natres. Vervolgens was
het spullen inladen en op weg naar
Wassenaar.
Daar kwamen we aan bij het van der Valk
hotel tevens onze QRF en rust locatie. Spullen
uitladen daarna werden we opgedeeld in
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einde NSS. Voor mij was het een bijzondere
ervaring omdat dit mijn eerste inzet was voor
de landmacht.

groepen door de OPC. Daar werd bekend in
welke groep je kwam, met wie en welke post.
Je kreeg ook te horen of je in de nacht of
overdag moest draaien, voor mij werd het
overdag van 04:00 t/m 16:00. Vervolgens
gingen we verkennen bij de posten, de dag
shift bleef daar, de rest stond dan QRF (Quick
Reaction Force). Toen we eenmaal fysiek
waren overgenomen konden we rusten in de
kelder daar had je ongeveer 1 vierkante meter
voor jezelf om te slapen. De wekker ging om
03:00 uur, 03:45 gingen we verzamelen voor
het hotel om vervolgens de nachtshift over te
nemen. Ik zat zelf op post 2 vlakbij een
kruispunt. Alle posten stonden in verbinding
met elkaar dus dat werkte zeer goed wanneer
je een melding moest maken. Op de weg zelf
was het vrij rustig omdat, mensen bij voorbaat
al gingen omrijden of thuiswerken. Rond een
uur of twee reed dan eindelijk het zogeheten
"beast" van president Obama langs. Dit was
indrukwekkend vooral vanwege de grote
achterban die hij had meegebracht. Tijd ging
snel en het weer was goed. Dit maakte onze
werkzaamheden wat prettiger. De 12uurs
diensten waren ingedeeld in blokken van 1,5
uur. Dat was dan ook makkelijk te doen. Rond
16:00 werden we afgelost en gingen we naar
het hotel voor de QRF dienst. Ondertussen
hadden we al wat lunchpakketjes gegeten en
was er 's avonds nog een warme hap te
verkrijgen. Na wat films en de bijzonderheden
voor de volgende dag het veldbedje weer
opgezocht voor de nachtrust. Die nacht weer
de posten hebben opgezocht begon onze 2e
en tevens laatste dienst, de dag was rustig tot
we op een gegeven moment een melding
kregen van CP met daarin vermeld dat er op
Den Haag centraal een man was opgepakt
met geweer lange dracht en wat handwapens
en er zou nog een man rondlopen in omgeving
waarschijnlijk gewapend. Dit werd serieus
opgenomen en maakte het voor ons een stuk
spannender.
Verder die dag werden we weer overgenomen
en vertrokken we voor onze laatste QRF
dienst. Toen we in de avond de
bijzonderheden te horen kregen hoorden we
dat we niet meer terug hoefden naar de posten
en dat we de volgende dag al zouden
terugverplaatsen naar Ermelo. Die ochtend
stond in het teken van opruimen de tenten en
de kelder. Toen we daarmee klaar waren
hadden we een fotomoment en compagnie
appèl, toen de bus in op weg naar een
bloemenveiling voor bataljonsappèl. Daar was
genoeg ruimte voor het bataljon en de
aangeklikte eenheden voor het praatje van de
overste. Daar kreeg iedereen een bosje tulpen,
daarna weer de bus in en eenmaal
aangekomen bij de kazerne de mensen van
het Natres gedag gezegd en was het voor ons

Soldaat De Goede
Eenheid 3.4
Pantserbivak III-IV,
Hallo collega’s van 45 pantserinfanterie
bataljon RIOG,
Ik ben Joris Olde Olthof, 20 jaar oud en sinds
april 2013 werkzaam bij defensie. Mijn functie
is CV90 chauffeur bij de Charlie “HANEN”
compagnie. Ik ben chauffeur van het A
voertuig bij eenheid 4 en rij bij de meeste
verplaatsingen als voorste voertuig van het
peloton.
De afgelopen oefening was mijn eerste
pantserbivak, tijdens dit bivak gingen we
meteen optreden met secties en het hele
peloton. De oefening stond namelijk in het
teken van niveau 3. Ik heb een hoop geleerd
en heb ook gezien dat er nog een hoop te
leren valt voor mij als chauffeur.
Van mijn kader heb ik al de kans gekregen om
een week steunverlening te draaien bij de
voertuig commandant opleiding
CV90,
gelukkig heb ik daar al een aantal basis zaken
geleerd die ik goed kon gebruiken tijdens het
pantserbivak.
Ik werd de 2 weken aangeklikt bij eenheid 6
zodat ik mijn functie kon uitoefenen aangezien
bij eenheid 4 nog te veel chauffeurs zijn dus
dat was een mooie om het tactische gedeelte
van mijn functie te leren! We zijn de week
begonnen met sectie optreden, in de eerste
dagen trainden we vooral het verplaatsen en
de bereden aanval. Nadat we dit onder de knie
hadden,
zijn
we
doorgegaan
met
pelotonsacties. We hebben onder andere de
bereden aanval, uitgestegen aanval, het bos
zuiveren en de opmars uitgevoerd. De acties
verliepen prima en gelukkig heeft mijn VTGC
mij alles rustig kunnen uitleggen. Het was
namelijk best veel voor een eerste oefening,
ook de samenwerking met mijn boordschutter
kwam er nog bij.
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Belangrijker dan Obama…

In het weekend op de zaterdag hebben we nog
lekker een BBQ gehad met het peloton. Al met
al heb ik een goed gevoel over de oefening en
heb ik veel geleerd. Uit het laatste appel bleek
dat we een zeer goede oefening hebben
gedraaid en dat we met z’n allen de
compagnie op een hoger niveau hebben
gekregen.

Tijdens de NSS werd mij gevraagd om een
groep politie mensen naar Den Haag te
brengen.
Hup, die lui de combi in en onder begeleiding
van 2 politie auto’s reden we naar het
politiebureau in Den Haag. Daar aangekomen
stapten ze elk een politieauto in. Wat ik niet
wist, is dat ze ook weer terug naar de B-cie cp
moesten. Onder begeleiding van ongeveer 20
politieauto’s met zwaailichten werd ik terug
geëscorteerd. Het mooie was dat er allemaal
mensen langs de kant van de weg stonden om
foto’s te maken. Ze zullen gedacht hebben dat
Obama er aan kwam met zoveel politieauto’s.
Alleen was het niet Obama die daar reed maar
kpl1 de Boer van de Bravo “Leeuwen” cie in
zijn half roze combi. Op zo’n moment voel je je
belangrijker dan Obama. Op de cp
aangekomen werd ik bedankt en kwam ik weer
in de realitieit terecht. Ik heb in ieder geval mijn
moment gehad tijdens de NSS.

Met vriendelijke groet,

Sld2 J. Olde Olthof
Eenheid 3.4
Mijn naam is Sander Krone.
22 jaar jong, en soldaat der 2e klasse. Ik ben
nu bijna één jaar werkzaam binnen dit bedrijf,
en zit sinds November 2013 in het 1e peleton
van de Charlie Hanen compagnie!!
Mij werd gevraagd of ik een stukje wil schrijven
over het Pantserbivak niveau III/IV.
In deze 2 weken heb ik heel veel geleerd,
vooral omdat mijn plaatsvervanger de plek van
groepscommandant moest overnemen, en ik
moest de taak van de plaatsvervanger
vervullen. Dat voelde als een uitdaging, en een
grotere verantwoordelijkheid. Ook omdat je
spearmateriaal moet nakijken, fuco lijstjes
moet inleveren na elke actie met alle
bijzonderheden, dus er komt wel iets meer bij
kijken dan voor een soldaat.
En in het gevecht moet je toch min of meer je
sectie aansturen. Dit vond ik in het begin lastig
omdat je overzicht moet hebben, maar dat
ging in de loop van het bivak best goed vond
ik. Met name daardoor heb ik veel geleerd!
Ook het vele optreden met de CV90
gecombineerd met het uitgestegen gedeelte
vond ik erg gaaf!
We hebben elke dag wel één of meerdere
acties gedaan waardoor je alles veel sneller op
pakt omdat je er dan helemaal in zit.
Zo begonnen we in het begin van de eerste
week sectiesgewijs aan te vallen, en dat
groeide al snel naar peletonsgewijs met
eenheid 5 op de achtergrond die een ander
doel uitschakelde!
Dit zijn een paar voorbeelden waardoor mijn
motivatie om te willen leren en mezelf beter te
maken nog meer gegroeid is!
Ondanks het slechte weer af en toe lieten we
de koppies niet hangen, en gingen we voor de
volle honderd procent. en dat compliment
kregen wij ook nog van de kapitein!
Al met al vond ik dit een zeer geslaagde
oefening!

“mijn” escorte
Kpl1 de Boer
Bravo “Leeuwen” cie

Sld2 Krone
Eenheid 3.4
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Contact overbrugt jaren,

Aanwezig zijn bij een dergelijke bijeenkomst is
erg plezierig en de Delta compagnie wordt
daardoor ook een beetje onze compagnie. Je
ziet hoe het er nu in de landmacht aan
toegaat. Er is veel veranderd, maar vooral is te
zien en dat zal zeker bekend voorkomen, dat
de onderlinge band ook vandaag de dag
enorm is en dat in dat opzicht het leger niet
anders is dan in onze tijd. Dit opgebouwde
contact tussen heden en verleden is heel
waardevol en zeker iets om door ons te
koesteren.

Enige jaren geleden zocht de leiding van 45
Painf bataljon RIOG contact met onze
vereniging om het verleden en heden binnen
het Regiment Oranje Gelderland te verbinden.
Het bestuur pakte dit op en de band die is
ontstaan is in de loop der tijd steeds hechter
geworden. De Delta compagnie van het
bataljon onderhoudt hiervoor het contact met
e
de militairen van het 6 Infanterie Bataljon
binnen
onze
vereniging.
Bij
speciale
gelegenheden worden we uitgenodigd op het
kazerneterrein in Ermelo. De onthulling van het
Bronzen Schild was daar een voorbeeld van.
Lees daarover de artikelen van Ed van Tuijl in
vorige nieuwsbrieven van onze vereniging. Zo
was er het afgelopen jaar de bataljonsdag in
augustus waar we uitgebreid vertellen over het
Nieuw-Guinea verleden en hoorden over de
Afghanistan missie.

Jaap van Hensbergen
Vereniging Nederlands Nieuw-Guinea
militairen 1945-1962

Die band dreigde door de Rijksbezuinigingen
op defensie in het najaar echter wreed te
worden doorgesneden. 45 Painf RIOG stond
op de lijst om te worden opgeheven. Iets wat
ook gebeurde na onze terugkeer uit NieuwGuinea maar dat in deze eeuw werd hersteld.
Te elfder ure voorkwamen een paar politieke
e
partijen de opheffing in 2013 en het 45 blijft
bestaan, maar gaat wel verhuizen. Het vertrek
naar Havelte zit er aan te komen.

Goet Vout Veest,
Afgelopen maand hielden de Bravo leeuwen
weer een klein feestje.

Op 12 december jl. was er weer een
bijeenkomst van de Delta compagnie toen er
een aantal onderscheidingen voor trouwe
dienst werden uitgereikt. Cor van Vliet en ik
mochten hierbij zelfs daadwerkelijk die
medailles opspelden. We werden die dag
ontvangen in het compagniesgebouw en
konden weer eens zien hoe het er
tegenwoordig in ons leger aan toegaat. Na de
officiële plechtigheid was er gelegenheid om
uitgebreid familieleden van de gedecoreerden
te ontmoeten bij een prima maaltijd.

Titel HET VOUTE VEEST. Hier mee sloten we
het eerste drukke kwartaal af.
Tijdens dit feest namen we afscheid van de
Multi culti Leeuw. Bij dit afscheid werd hij
tevens geridderd tot ere leeuw. Dit is een hele
e
eer binnen onze roedel omdat hij pas de 2 is.
Barry het ga je goed als local. Mede leeuwen
het was een mooi feest en we gaan het
binnenkort nog een keer overdoen!
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Haltern (Duitsland),

om de broer op te pakken. Hierbij moesten we
hem uitschakelen, waarbij twee groepen in de
vuurbasis bleven en 1 groep de Whiskey
drinker aangreep. Hierna snel terug getrokken
naar een sterke lijn, omdat de QRF
gealarmeerd was en op ons af kwam. We
hielden de vijand uiteraard tegen, opdracht
volbracht!
Donderdag avond: De week afgesloten met
een mooie en gezellige BBQ!
Vrijdag: Weer het kamp netjes en schoon
opgeleverd. Aansluitend gewacht op de
bussen en naar huis.
Wat vond ik van de oefening?
De oefening was een mooie ervaring voor mij
heb heel veel geleerd en super naar mijn zin
gehad. Dit was ook mijn eerste keer in Haltern.

Opstart van de week,
Maandag na appel/bataljons appel was het
wachten op de bussen om naar Duitsland te
gaan. Uiteindelijk vertrokken richting Duitsland,
onderweg film gekeken en zijn we na een paar
uur rijden langs de snelweg gestopt om de
benen te streken en wat te eten. Weer terug in
de bus de film af gekeken. aangekomen op
locatie zijn we onze 60 liters en woodlands uit
de 4 tonners gaan halen en werden de kamers
ingedeeld.
Oefeningen die wij die week geschoten
hebben waren voornamelijk module 11
(gevechtsoefeningen)
De gehele week,
Maandag: Enkele colonne voorwaarts en bij
contact op linie komen. Dit bleven we doen tot
dat het soepel liep en er goed uit zag voordat
we op de volgende oefening over gingen. Dit
was een oefening waar we in het bos langs de
schietbaan als patrouille vorm liepen en
uiteindelijk de open vlakte over moesten (de
schietbaan) en contact rechts kregen. als volgt
was hier de bedoeling om de contact dril uit te
voeren en voorwaarts gaan.
Dinsdag: Contact drills in het bos. op linie
voorwaarts door het bos plotseling kregen we
vijandelijk contact front en moesten we
voorwaarts. Dit bleven we natuurlijk beoefenen
tot dat dit er ook goed uitzag. Als volgt deden
we dit weer maar dan met achterwaarts erbij,
waarbij we onverwachts een gewonde erbij
kregen en de gewonde dril bij moesten
toepassen. Hierbij moest de gewonde op een
veilige locatie behandeld te worden.
Woensdag: Enkele colonne voorwaarts
gegaan plotseling contact front. maar we zaten
in een kanaliserend terreindeel en konden niet
voorwaarts dus moesten we afbreken door
middel van tunnelen en rallyen om uit het zicht
van de vijand te komen. Dit was dus ook het
leerdoel van de dag.
Donderdag: We hadden een opdracht
gekregen om de broer van de whiskey drinker
(HVT) op te pakken dan wel uit te schakelen.
De opdracht ging als volgt. We moesten
binnen een bepaalde tijd bij de aangewezen
locatie zijn. Onderweg moesten we de
verkenner zien te vinden, samen met de
partizaan, die ons de locatie van een
vijandelijke groep kon wijzen. Hierbij gingen
we de open vlakte over waar we contact rechts
kregen en achterwaarts gingen. Vijand
uitgeschakeld en verder met onze main task
en dat was de broer van de whiskey drinker te
vinden en op te pakken dan wel uit te
schakelen. Hierbij moesten wij een peloton
(Eenheid 4) af lossen op locatie X. Uiteindelijk
doel gezien: de broer kwam met een grote
groep op ons af waarbij het niet mogelijk was

Sld2 Kruidenier
Eenheid 3.5
Bezoek “NGO studenten”
Op
7
maart
2014
kwamen
enkele
(voornamelijk vrouwelijke) studentes kijken bij
ons bataljon. De C-HANEN cie was wederom
gastheer net zoals voorgaand jaar. Volgend
jaar is het dus een traditie.
De studentes waren een internationaal geheel,
met deelnemers uit China, Duitsland, Aruba en
voornamelijk Nederland. Allen volgen zij een
tijdelijke studierichting die zich richt op het
opleiden van toekomstige managers in NGO’s.
Dit zijn organisaties die niet gebonden zijn aan
een land en zich veelal inzetten in gebieden
waar ook wij als militairen ingezet worden.
Zoals bijvoorbeeld het rode kruis, artsen
zonder grenzen enzovoorts. Een goede
verstandhouding met deze bedrijven is dus
gewenst in veel inzetgebieden. Dus het is
belangrijk om de eerste stappen in de goede
richting nu al te zetten.
De dag was er voornamelijk op gericht om de
studentes een goed beeld te geven, van wie
wij zijn, wat we kunnen en waarom we het
doen. Hiervoor was een programma ontwikkeld
die alle studentes ondergingen. De dag begon
met een presentatie door de CC van de
“Hanen”. Er werd ingegaan op de organisatie
binnen defensie. Welke middelen hebben we,
welk personeel en wat kunnen we allemaal
betekenen met deze grote variatie aan
middelen en personeel in inzetgebieden en
dus ook de studentes en hun NGO’s.
Na de presentatie werden de groepen
opgedeeld in 4 groepen. Elke groep werd
begeleid door een officier die met de studentes
verschillende onderdelen langsging. De
onderdelen die in willekeurige volgorde werden
doorlopen.
-LTV in het OVG huis. Hier moesten de
studentes een LTV opdrachtje uitvoeren
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waarbij ze balken moesten manoeuvreren door
het OVG-huis. Meerdere keren en elke keer
met een andere commandant. Na afloop werd
er geëvalueerd, dit was met name om te tonen
hoe ook onze leiders soms getraind worden.
-LTV boogtent opbouwen. 2e onderdeel was
wederom een LTV opdrachtje met hetzelfde
doel als bij de eerste LTV opdracht. Opdracht
was zoals de titel luidt: het opbouwen van een
boogtent. Iets waar iedere militair in zijn 1e
weken bij de baas wel tegenaan is gelopen.
Hierna was er tijd voor een gezamenlijke lunch
in de eetzaal waarna we snel doorgingen met
de laatste 2 onderdelen.
-Allereerst was er een static show, waarbij de
studentes onze bewapening konden zien, veel
in gesprek konden gaan met het personeel en
zelfs een ritje maken met de CV90.
-Het laatste onderdeel was het schieten in de
Sim KKW waarbij er weer ongeveer 80 nieuwe
schiethoudingen te zien waren, toch werden er
wel degelijk treffers geboekt. (en enkele
gewonden die wat problemen hadden met de
glock).
Na alle onderdelen was er een gezamenlijke
afsluiting. De sfeer werd door de studentes als
erg positief ervaren en zij hebben veel geleerd
over wie wij zijn, wat we kunnen en waar wij
mee werken. De afspraak voor volgend jaar
staat dus al. Het is een eerste stap naar
samenwerking die wij moeten bestendigen om
zo ook de samenwerking in toekomstige
inzetgebieden te bevorderen. Ook door de
deelnemende militairen werd de dag als erg
positief ervaren (niet losstaande van het feit
dat het veelal prettig was om naar te kijken).

van veteranen van dit Regiment. Mijn respect
voor deze oud gedienden is zeer hoog, mede
door wat zij hebben kunnen betekenen voor dit
land en de samenleving zoals wij het nu
kennen. Zonder deze strijders zou er wellicht
democratie zijn in andere vormen dan die we
op dit moment voor mogelijk kunnen houden.
Centraal tijdens dit evenement staat de
bataljonsvaandel die ter zijde van de bataljons
adjudant staat. Deze vlag wordt vastgehouden
tijdens het uitspreken van de door betrokkene
vooraf gekozen eed dan wel belofte.
De ceremonie eindigende om 14.30 uur,
waarna de receptie plaatsvond ter afsluiting
van deze zeer enerverende en inspirerende
Bijeenkomst.
Deze plechtigheid heeft mij vooral doen inzien
dat het wapen der infanterie iets is om zeker
trots op te zijn. Deze mindset zal ik gedurende
de resterende periode die mij op deze aardbol
is gegund bij mij dragen, omdat vrijheid niet
vanzelfsprekend is.
Sld2 Wester
Eenheid 3.6

HC RIOG nu ook op Facebook!
Zoek op: HC RIOG 45 Painfbat RIOG
Bedoeld voor alle actief dienende en niet meer
actief dienende militairen
met een heden of verleden bij het Regiment.
Niet te vergeten onze veteranen!
In deze community wordt de collectie van HC
RIOG belicht.
Aoo W. de Niet
BatStaf

Beëdiging Oranje Gelderland
Op 31 januari jongstleden ben ik in de
gelegenheid gesteld de beëdiging te mogen
bijwonen
omtrent
het
45ste
pantserinfanteriebataljon,
lees:
Regiment
Infanterie Oranje Gelderland
Om en nabij 11 uur is de static show van start
gegaan waarop vervolgens de lunch aanving.
Daarop volgend begon de ceremonie
Wij hebben het genoegen gehad om deze
ceremonie mee te mogen maken in het bijzijn
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