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Extern gericht: zonder de verankering in de
samenleving zijn we slechts een dobberend
vlot op de oceaan. We hebben de steun van
buiten keihard nodig en zichtbaarheid is
daarbij
een
vereiste.
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Aanpassingsvermogen:
de
operationele
omgeving waarin wij als bataljon werken is
ingewikkeld. De tegenstander is niet altijd
duidelijk te herkennen en er zijn heel veel
verschillende
soorten
spelers
in
het
operatiegebied. De omstandigheden waarin wij
opereren wisselen in hoog tempo. Om effectief
te kunnen zijn moeten wij meegaan in die
wisselende omstandigheden. Dus je moet je
blijvend kunnen aanpassen
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Can Do: alles valt en staat met de uitvoering
van de opdracht. Can Do mentaliteit is een
beroepshouding, die positief op ons afstraalt.
Als wij gevraagd worden om iets te doen, zijn
wij er klaar voor.

Van de Regimentscommandant,
Mannen en vrouwen van het Regiment
Infanterie Oranje Gelderland, vrienden van het
Regiment,

Operationele inzet: hier draait het om! Een
goede brandweerman wil niet dat er vuur is,
maar als er brand uitbreekt staat hij vooraan
om het vuur te blussen, wanneer en waar
maakt niet uit. Wij zijn te allen tijde gereed om
operaties uit te voeren. Hierbij zijn we straks
50% van de slagkracht van de Koninklijke
Landmacht. Mijn opdracht aan jullie: BE
READY.

Op 23 mei heb ik het commando over het
Regiment mogen overnemen van de Kolonel
Schmidt.
Voor
ons
was
het
een
indrukwekkende ceremonie, waarvoor ik het
bataljon en de gasten, namens mijn
voorganger en mij zelf, hartelijk wil danken. Je
krijgt als officier niet vaak de kans om een
commando over een bataljon te mogen
voeren, dit is dus voor mij een lot uit de loterij.
Het zal u dan ook niet verbazen dat ik
ongelofelijk trots en verheugd ben om uw
Regiments- en bataljonscommandant te
mogen zijn.

Communicatie: klare wijn schenken en helder
communiceren. Opdrachten worden in de
commandantenlijn
gegeven,
van
Bataljonscommandant
,
via
de
Compagniescommandant, groepscommandant
tot de soldaten.
Kritisch: we moeten scherp blijven, het bataljon
heeft naar mijn mening een hoog niveau met
ontzettend veel kwaliteit van manschap tot
officier. Het ontslaat ons echter niet van de
verplichting om te streven naar een nog
hogere kwaliteit van ons bataljon en Regiment.
Regiment Infanterie Oranje Gelderland
Ons Infanterieregiment is in de afgelopen
periode prominent aanwezig geweest bij
verschillende activiteiten. De Commandant
Landstrijdkrachten heeft op 22 april een krans
gelegd op de Grebbeberg ter gelegenheid van
200 jaar Koninklijke Landmacht. Tevens was
ons Regiment vertegenwoordigd op 4 mei
tijdens de Dodenherdenking van de Koninklijke
Landmacht op de Grebbeberg. Daarnaast is dit
jaar op 2e Pinksterdag een krans gelegd bij de
jaarlijks terugkerende herdenking van 8 R-I
Grebbeberg. Stuk voor stuk prachtige
ceremonies, waar wij met recht allen trots

Tijdens mijn toespraak heb ik op basis van
PEACOCK
aangegeven
wat
ik
als
commandant belangrijk vind. Ik wil deze
punten graag nogmaals met jullie delen.
Professionaliteit: wees een vakman in jouw
specialisme of je nu minimischutter of CC bent,
wees het beste in je vakgebied. Alleen dan
komt en blijft het bataljon op het niveau waar
het moet zijn.
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cursussen en steunverleningen onverminderd
door. Kortom we schakelen niet terug maar
eerder op!

kunnen zijn op ons Regiment. Het regiment
staat niet stil, want na het zomerverlof zal de
traditionele
Regimentsweek
plaatsvinden.
Tijdens deze week worden o.a. nieuwe
regimentsgenoten beëdigd in het centrum van
Ermelo.

Afsluitend
Mijn eerste voorwoord in de Oranje
Gelderlander. Het is voor mij geweldig dat ik dit
fantastische
commando
over
ons
Infanterieregiment en bataljon mag voeren. Ik
ga er alles aan doen om goede commandant
van en voor het Regiment en het bataljon te
zijn.

45 Pantserinfanteriebataljon RIOG
Het bataljon bevindt zich midden in het
opwerktraject om operationeel gereed te zijn
voor missies. Het traject kenmerkt zich aan
veelvoud aan trainingen van groeps- tot en
met bataljonsniveau. We hebben met het gros
van de eenheid getraind in de Marnewaard in
Optreden Verstedelijkt gebied. We hebben een
tweede plaats behaald tijdens de Mortier
schietwedstrijden” Menno van Coehoorn” en
tijdens de Infanteriewedstrijden voor de
”Bartels Beker” hebben onze schutters lange
afstand ook een tweede plaats behaald.
Goede resultaten, maar ons bataljon streeft
naar het hoogste. Het bataljon heeft grote
sprongen gemaakt tijdens de oefening
PEACOCK
EXPLORER
in
KLIETZ
ALTENGRABOW in voormalig Oost–Duitsland.
Los van de stijgende lijn die de eenheid
doormaakt is het geweldig om te zien hoe
gemotiveerd
jullie
zijn.
De
positieve
grondhouding
en
inzet
ondanks
alle
hedendaagse uitdagingen is op zijn minst
opmerkelijk te noemen. Het past helemaal
binnen het oogmerk: Can Do!

H.J. Ouwehand
Luitenant-kolonel
Commandant 45 Pantserinfanteriebataljon
& Regiment Infanterie Oranje Gelderland

Alle stations, hier E!
We staan voor het welverdiende zomerverlof
en er ligt nog steeds voldoende werk op ons te
wachten. Toch gaan we dit afronden om er
eens lekker tussenuit te gaan en ons hoofd
leeg te maken voor de 2e helft van het jaar.
Daarom op de valreep nog enkele stichtelijke
woorden van de PBC. Dit wil ik doen aan de
hand van een aantal activiteiten, in het
verleden en in de toekomst, waarmee ik aan
wil geven hoe bijzonder onze eenheid is.
Afscheid BC

Vooruitkijkend staan oefeningen in Tsjechië en
het Gefechts Ubungs Zentrum Altmark in
Duitsland op het programma. Stuk voor stuk
pittige trainingen, waarbij het bataljon in zijn
geheel op de mat komt en waar de pelotons en
compagnieën worden getest. Los van de
trainingen gaat het bataljon verhuizen en
verlaten wij de Generaal Spoor Kazerne, en
dus ook Ermelo, om in september neer te
strijken op de Johannes Post kazerne in
Havelte. Een grote logistieke operatie, waar
we 600 mensen en ca. 175 voertuigen
verhuizen. Tijdens deze verhuizing zijn wij niet
gesloten voor verbouwing maar gaan o.a. de
voorbereidingen
voor
oefeningen,
regimentsactiviteiten,
externe
gerichtheid,

Op 23 mei heeft de nu Kol Schmidt het
commando overdragen aan Lkol Ouwehand.
Zowel voor vertrekkende als nieuwe BC een
onvergetelijke dag. Een dag als deze staat in
het teken van de vertrekkende BC. Het
bataljon heeft een prachtig programma
opgezet, waarbij Kol Schmidt gepast afscheid
heeft kunnen nemen van zijn compagnieën en
staf. Daarnaast heeft het afscheid ook het
bataljon weer op de kaart gezet en we hebben
laten zien dat we in staat zijn ook een
ceremonie als deze waardig te kunnen
organiseren. Een topprestatie!
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Kinderbivak

Verhuizing

Op 11 en 12 juli hebben we ons eerste
kinderbivak georganiseerd. Met een opkomst
van 33 kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar
mogen we tevreden zijn en het vraagt om
meer. Door een gevarieerd programma aan te
bieden, met militaire en sportieve activiteiten
hebben we stilgestaan bij de kinderen van de
militair. Zij moeten hun vader of moeder vaak
(voor langere tijd) missen en krijgen van
vriendjes / vriendinnetjes te horen dat hun
vader wel elke avond thuis komt. Ze hebben er
niet voor gekozen, maar worden er wel mee
geconfronteerd. Het is goed om daar af en toe
bij stil te staan en het kinderbivak was daar
een mooi moment voor. Het plezier dat de
kinderen hebben gehad is onbetaalbaar en het
samenzijn met de ouders en een hapje en een
drankje dragen bij aan de onderlinge band.

Direct aansluitend aan de regimentsweek start
de SOB met daarin de wedstrijden om de
Generaal van Uhm trofee en de Zilveren Kijker.
Ook dit jaar hopen we hoge ogen te gooien!
Maar vanaf week 35 start ook de
verhuisperiode voor het bataljon. In week 35
zullen we alles voorbereiden om in week 36
(Legering en Bureaus), week 37 (voertuigen,
AS hokken, wapens en overig materiaal) en
week 38 (opleveren infra Ermelo) de
verhuizing uit te voeren. Er gaat veel
veranderen en eenieder zal ook op
administratief
gebied
actie
moeten
ondernemen om bijvoorbeeld reiskosten en
legering aan te passen. De verhuizing brengt
grote veranderingen met zich mee en we
zullen moeten wennen aan de nieuwe
omgeving. Maar dat geldt ook voor onze
nieuwe omgeving; zij zullen aan ons moeten
wennen en ook zij zullen zich moeten
aanpassen! We kunnen, mede dankzij onze
prestaties tijdens de brigadesportdag, met
opgeheven hoofd binnenmarcheren. Samen
met de brigadestaf en de overige eenheden
zullen we er alles aan doen om ons snel thuis
te voelen in Havelte. Aan ons wel de uitdaging
om onszelf te blijven onderscheiden; als
vakman, op gebied van discipline en als
Oranje Gelderlanders. Een deel van onze
traditie zal zijn plaats krijgen in de Historische
Collectie en op de appelplaats, waarmee we
een eigen plek in Havelte creëren. Voor nu is
het belangrijk dat we de noodzakelijke
voorbereidingen
treffen
en
niet
voor
verrassingen komen te staan. Wordt vervolgd!

Regimentsweek
Na het zomerverlof staat de traditionele
regimentsweek op het programma. Dit jaar
hebben we er 3 dagen voor uitgetrokken
waarbij we op 20 augustus starten met een
bataljonsappel, de sportdag (Peacock Run) en
het bataljonsfeest. De prijzen voor de sportdag
zijn weer geweldig, alle reden om je uit te
sloven om het fel begeerde beeldje binnen te
slepen voor jezelf en je compagnie. Ik
verwacht er veel van. Op 21 augustus staan
we stil bij het verleden, de geschiedenis van 55 RI en zullen we jullie kennis toetsen tijdens
de beruchte Quizzz. ’s Middags zal Adjudant
Willem de Niet, onze beheerder van de
Historische Collectie, zijn 36 jarige medaille
ontvangen
en
zijn
FLO
(functioneel
leeftijdsontslag) tijdens een receptie vieren. Op
vrijdag zullen we 30 militairen van het bataljon
beëdigen op de Markt in Ermelo. Kortom, een
herkenbaar
programma
met
genoeg
momenten
van
saamhorigheid
en
traditiebeleving.
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Kadervereniging

Hanendag

Naast alle activiteiten die we als bataljon doen
wil ik ook graag aandacht vragen van onze
kaderleden. De kadervereniging is dit jaar,
zeker ten opzichte van vorig jaar, actief bezig
om een aantal leuke activiteiten te
organiseren. Zo zal op 12 september een feest
worden georganiseerd voor de kaderleden en
hun partners. Dit doen we deze keer niet op de
kazerne, maar bij een strandtent op strand
Nulde. Ik hoop op een hoge opkomst, we
hebben ingezet op meer dan 200 mensen.
Daarnaast zullen we op 20 november ons
kaderdiner organiseren, ook dit wordt een
bijzondere happening op een bijzondere
locatie. De kaderleden kunnen vast noteren in
hun agenda dat ze van 1600 uur t/m 2300 uur
weg zullen zijn. U ziet vanzelf waarheen, laat u
verrassen!

De dag dat de charlie hanen cie even een
dagje rust had en aan de binding van de
compagnie ging werken. De dag waar er
geshuffeld werd in de cie en er allemaal
groepjes gemaakt werden om het tegen elkaar
op te nemen en om uiteindelijk de winnaar te
worden van de charlie hanen dag 2014.
‘s Ochtends bij appel werden de team bekend
gemaakt, deze keer was het de beurt van
eenheid 5 om een hanen dag in elkaar te
zetten wat uiteindelijk wel leuk is gelukt!
Toen de teams bekend waren en iedereen wist
wat de onderdelen inhielden werd verwacht
dat je binnen 5 minuten bij het onderdeel was,
eenmaal aangekomen bij het onderdeel stond
er een begeleider die even de spelregels nog
een keer uitlegde en die daarna het startschot
gaf om te beginnen, er waren verschillende
onderdelen
waaronder
een
waarnemingsbaantje, waarbij je 2 man naar
voren stuurde om te waarnemen en om te
vertellen aan de achtergebleven lui waar die
precies lagen omdat die het op de juiste plek in
moesten tekenen in de foto. bij elke
overwinning kreeg je 5 hanen punten die je
goed moest bewaren aangezien deze ook van
je afgepakt konden worden door de andere
teams als je er niet zuinig op was! Het 2e
onderdeel was puzzelstukjes zoeken in de
kruipgangen onder het sport gebouw, die
gemarkeerd waren met breaklights een route
die opzich lekker simpel was en je
puzzelstukjes moest gaan zoeken.
Het 3e onderdeel was “free the egg” waarbij je
eerst een kleine touwhindernisbaan moest
afleggen, daarna leeuwtjes afschieten met een
paintball geweer en daarna een ei zien te
redden van een krokodil wat boven een gat
hing. Elke keer streden er 2 teams tegen
elkaar zodat het fanatisme er wel inbleef maar
wat ook lekker was voor de compagnie om
lekker tegen elkaar op te strijden!
Het 4e onderdeel was een rust onderdeel,
even de geschiedenis leren kennen van onze
brigade en een klein filmpje kijken die in elkaar
was gezet door 2 korporaals die op uitzending
naar Afghanistan waren geweest wat ook zeer
indrukwekkend was!
Het 5e onderdeel was weer een stukje
moeilijker, 3 verschillende wapens in en uit
elkaar zetten/halen , en nu denk je dat is niet
zo moeilijk maar het moest geblindoekt, de
wapens waren een colt, een minimi en een
mag. het team die ze het snelste in en uit
elkaar had gehaald was de winnaar!
Het 6e onderdeel was een sportparcourtje over
een hindernisbaan waarbij je aan het einde
een voertuig moest raden op de foto's
aangezien de korporaals en hoger wel redelijk
voertuig kennis hadden werd het voor hun

VRIOG
Vorig jaar is de Vereniging Regiment Infanterie
Oranje Gelderland opgericht. Een vereniging
om de leden van het bataljon, onze veteranen,
onze stamregimenten en verenigingen met
elkaar te binden. De vereniging maakt ook
deel uit van het Veteranen Platform, een
organisatie van eb voor de veteranen. Hierin
zijn de verschillende veteranen verenigingen
van Defensie bijeen gebracht en ook Oranje
Gelderland heeft zijn plaats. Met VRIOG willen
we de komende jaren activiteiten organiseren
en ondersteunen zodat de onderlinge band
verder versterkt zal worden en we er zorg voor
dragen dat we ons heden en verleden niet
vergeten.
Afsluitend
Kijkend naar deze evenementen valt 1 ding op:
het zijn allemaal activiteiten die buiten het
reguliere programma vallen. Dit zijn de zaken
die we er zoal bij doen, en dat is nogal wat.
Het zijn activiteiten die voortkomen uit de
saamhorigheid; met elkaar, het regiment en
onze geschiedenis. Hier maken we met z’n
allen deel van uit en ik ben er trots op om hier
deel van uit te mogen maken. Er staat ons de
komende tijd nog van alles te wachten, maar
eerst:
VAKANTIE.
Geniet
van
jullie
welverdiende verlof en we zien elkaar in week
34!
E uit!
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moeilijker gemaakt en moesten zij ook nog
eens het type erbij zeggen wat het was. Ook
hierbij was de competitie gigantisch hoog en
werd er leuk en eerlijk gestreden..

zelfstandig geheel met ze alle niveau 3 drills te
kunnen beheersen en uit te voeren als groep.
Dag 2: inbraakpunt raam kwam weer van
toepassing, maar nu ook inbraakpunt deur,
inbraakpunt man gat onder, man gat plafond,
inbraakpunt achter deur (anders als voordeur
i.v.m. het open van de deur) inbraak punt
hoog d.m.v. een ladder

Het laatste en afsluitende onderdeel was het
grote hanengevecht!!
Van elke team werd er elke ronde elke keer 1
persoon aangewezen die in een hanen pak
werd gehesen en die moest dan worstelen
tegen het andere team, degene die de
tegenstander 2 keer uit de ring had geworpen
die was de winnaar en ging verder naar de
volgende ronde. Bij elke overwinning kreeg je
3 punten dus hoe verder je kwam hoe meer
punten je kreeg! Uiteindelijk was er een
spannende finale waarbij er 2 keer een punt
werd afgekeurd maar er uiteindelijk toch een
winnaar kwam!
Al met al was het een leuke en gezellige dag
voor de mannen en vrouwen van de Charlie
“HANEN” compagnie. De volgende keer is het
de beurt van eenheid 6 om een hanendag in
elkaar te zetten en te kijken of ze deze dag
kunnen overtreffen!

Dag 3: niveau 1 t/m 3, korte scenario’s met je
eigen groep. waar alles als groep van
toepassing kwam. Veel uitvoeren, veel bezig
zijn en voor veel na evalueren was veel van
toepassing om inzicht te krijgen hoe het beter
kon.
Ook was het kijken naar andere groepen veel
van belang zodat je ook op afstand een beeld
kon hebben wat er wordt verwacht van een
scenario.

Sld 1 Bles
Sld1 Kok
OVG 2-3 2014
Marnewaard 1 stond in het teken van OVGdrills 1 t/m 3 te beheersen als groep (EHD5)
van de CHARLIE Cie. De week begon met het
verzamelen d.m.v. een Appel op de kazerne
op Ermelo. Vanaf daar kreeg EHD5 een korte
briefing over de dagen en het vertrek naar
Marne waard. We kregen een lunchpakketje
en stapten vanaf hier in de bus op weg naar
Marnewaard.

Dag 4: niveau 1 t/m 3 werd als geheel in
scenario gebracht. We kregen een briefing en
een echte missie zodat elke individuele militair
OVG gereed was om zijn eigen taken te
kunnen
uitvoeren.
het was hierbij belangrijk dat je nu zelfstandig
alles
beheerst
en
op
elkaar
kan
bouwen/vertrouwen dat je verwacht dat
iemand dat ook daar werkelijk uit voert. Het is
ook belangrijk dat iedereen het beheerst want
het kan gevolgen hebben voor ongelukken en
beveiliging posities.

Dag 1: op dag 1 op Marne waard kregen we
met ze alle een briefing d.m.v. een PowerPoint
prestatie van de instructeurs van Marne waard
over het gebied, de regels wat absoluut wel en
niet
mag.
ook werd er besproken dat deze week vooral
in het teken staat van niveau 1 t/m 3 OVG
drills te beheersen als doestelling.
Daarna kregen we buiten een scenario te zien
van diverse inbraak punten van een object van
OVG.
inbraak punt raam: het inslaan van een echt
raam, met alle aandacht punten die erbij
komen kijken waar normaal te simpel over
wordt gedacht. Bijvoorbeeld: Het inslaan en
het gebruik van de juiste aan loop, beveiliging,
positie van raam cleanen, gebruik van de tool
om in te kunnen stappen. Daar werd vooral
diep op ingegaan zodat de niveau 1 zaken
goed beheerst konden worden, om uiteindelijk

Dag 5: afsluiting, korte na evacuatie, een leuke
BBQ, alles inleveren/opleveren en op weg
naar Ermelo.
Charlie “Hanen” Cie enhd 3.5

Dodenherdenking
Compagnie

Bravo

“Leeuwen”

Dodenherdenking is een moment om stil te
staan bij de mensen die decennia geleden het
hoogste offer hebben gebracht voor onze
vrede en veiligheid. Zeker met nieuwe
generaties die nooit in een conflict hebben
geleefd wordt oorlog steeds een abstracter
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duidelijk beeld over hoe zwaar het moet zijn
geweest.
De uiteindelijk ceremonie was kort, krachtig en
goed uitgevoerd. Ik denk dat weinig
genodigden eerder een ceremonie als dit
hebben meegemaakt. Ik kan me voorstellen
dat het er indrukwekkend heeft uitgezien toen
de gehele Compagnie de ere-groet bracht en
de hoornblazer luid taptoe speelde over een
compleet stille appélplaats.
Dhr. Bos, ook geestelijke verzorger tijdens de
uitzending van de Bravo Compagnie in
Afghanistan gaf ons in zijn rede stof tot
nadenken over de risico’s verbonden aan ons
beroep. Dit deed hij met confronterende maar
realistische woorden en ik denk dat die
bewustwording goed is in een eenheid
waar zoveel nieuw personeel binnen is
gestroomd.
De betrokkenheid van het TRIS was goed
zichtbaar door de grote hoeveelheid oud
strijders die bij de ceremonie aanwezig waren.
Door de stichtelijke woorden van Dhr. van
Wingerden werd de verbondenheid van deze
mannen met het regiment en de grote
overeenkomsten van vroeger en nu nogmaals
bevestigd.
De ceremonie werd uiteindelijk afgesloten met
het leggen van een krans en bloemstuk,
gevolgd door het defilé, een moment om onze
kameraden nogmaals een groet te brengen.
Door de persoonlijke diepgang in de
ceremonie was het voor de vele genodigden
heel duidelijk dat wij erg veel waarde hechten
aan dit soort momenten. Wat ik hoop is dat we
een gewoonte kunnen maken van het houden
van dit soort ceremonies in de aanwezigheid
van een trouwe achterban die in deze grote
getalen deelnemen. En op die manier onze
kameraden, onze Brothers in Arms, te blijven
eren.

begrip en iets dat ze alleen op tv hebben
gezien.
Voor de mensen binnen onze krijgsmacht is
dat begrip nog erg tastbaar. Vele collega’s
kennen
iemand,
of
hebben
nauw
samengewerkt met iemand, die in meer
recentelijke conflicten gesneuveld is.
Zo ook voor de leden van de Bravo ‘leeuwen’
Compagnie. 18 April 2008 is voor een aantal
mensen binnen de eenheid een zwarte
bladzijde in de geschiedenis. De dag dat
Luitenant van Uhm en de Soldaat Schouwink
om het leven kwamen is een keihard litteken
op de compagnie en de mensen die daar bij
betrokken waren.
Doordat dodenherdenking voor velen dus
meer behelst dan alleen stilstaan bij het verre
verleden, willen we ook het nieuwe personeel
dat is binnengestroomd in de periode na
Afghanistan,
bewust
maken
van
de
geschiedenis van onze compagnie.
Door de gehele compagnie in de gelegenheid
te stellen om deel te nemen aan de 4 mei
ceremonie op de kazerne in Ermelo en daar
ook hun relatie bij uit te nodigen, wordt er een
duidelijk beeld geschept voor het thuisfront wat
voor een grote waarde wij hechten aan het in
stand houden van dit soort tradities.

In een informele setting werden de relaties
ontvangen. Er was ruimte voor kennismaking
en luchtige gesprekken, voor vele was dit de
eerste keer op een kazerne dan wel actief
deelnemen aan een ceremonie van deze aard.
De zware lading van deze dag werd veel
mensen, burger en militair, snel duidelijk toen
er in de filmzaal een inleiding werd gedaan
door de Kapitein van ’t Land over deze dag.
Het krachtige filmpje over het sneuvelen van
de Luitenant van Uhm en de Soldaat
Schouwink diende als inleiding voor het
persoonlijke verhaal van Dhr. Sinnema,
geestelijk verzorger in Afghanistan tijdens de
periode dat de Bravo Compagnie zijn
uitzending draaide. Door voor te lezen uit een
dagboek wat hij daar bij heeft gehouden, werd
het verhaal wat hij vertelde voor sommigen
mensen erg herkenbaar en schepte voor
mensen die daar niet bij zijn geweest een
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PEACOCK EXPLORER

geoefend hebben in flatgebouwen. De grootste
dreiging in deze flat’s waren de trappenhuizen
die wel 7 verdiepingen omhoog gingen. Een
leerpunt was dat we de trap echt moesten
domineren voordat we goede vorderingen in
de flat konden maken. Met andere woorden de
trap was de ‘levensader’ van het gebouw. Een
ander leerpunt waren de platte daken van de
flatgebouwen. Ook deze daken moet je
volledig domineren en alle toegangen afsluiten
om de vijand in te sluiten. Alle drills die we
aangeleerd hebben in Nederland op niveau 1,2
en 3 kwamen samen in het OVG-en in Alte
Grabow. Situational awareness (SA) dien je als
militair ten allen tijde te hebben, vooral in het
OVG gevecht wat snel gaat en er veel
gecoördineerd moet worden. Een ieder werd
dan ook geprikkeld in situational understanding
(SU), niet alleen het hebben van de SA maar
de situatie zien, begrijpen en daar op
handelen.

Van zaterdag 28 juni tot en met vrijdag 4 juli is
de A-cie op oefening geweest in AltenGrabow.
De oefening bestond uit een gedeelte niveau 3
training en een niveau 4 scenario.
Aan deze oefening waren meerdere leerdoel
en vormingsdoelen gekoppeld. Leerdoelen/
taken op niveau 3 waren: Opmars als
spitspeloton, de pelotonshinderlaag, de
pelotonsaanval op de versterkte vuurpositie,
de
pelotonsaanval,
de
pelotonsgelegenheidsaanval
en
OVG.
Vormingsdoelen in deze oefening waren
doorzettingsvermogen,
gehardheid
en
gevechtsbereidheid.
Alten-Grabow
Alten Grabow is een uitdagend oefengebied.
Met name rondom de kazerne bevinden zich
veel verweerde OVG-objecten. Alte Grabow
was ten tijde van de koude oorlog een grote
Russische
legerplaats
in
de
Duits
Democratische Republiek, het voormalig OostDuitsland. Na de val van de muur, begin jaren
negentig, hebben de Russen binnen een hele
korte tijd deze basis verlaten. Er zijn veel
verlaten flatgebouwen en huizen te vinden. Dit
bood ons een uitgelezen kans om OVG te
beoefenen. Het oefenterrein was afwisselend.
Er waren bossen en open vlaktes met in het
midden van het terrein een moerasachtig
gebied. In het terrein zelf was veel microreliëf.
Vele wegen stonden niet op de kaart die uit
2006 stamde. Tijdens het navigeren waren
GPS en kompas waardevolle assets.

Niveau-IV
Dinsdag vond de commandovoering plaats
voor de niveau 4 actie. Deze actie bestond uit
een compagnies opmars vanuit het zuidoostelijk gedeelte van het oefenterrein richting
de OVG-objecten in de omgeving Alte Grabow.
In deze opmars wisselden eenheid 5 en 6
elkaar af als spitspeloton. Eenheid 4 fungeerde
als verkenningselement. Dinsdagavond werd
een compagniespatrouillebasis betrokken.
Vanuit deze patrouillebasis werden de eerste
acties ontplooit. De eerste actie was een
pelotonshinderlaag bij duisternis. Vervolgens
begon de opmars. Eenheid 5 heeft
achtereenvolgens
de
volgende
taken
uitgevoerd; Aanval op versterkte vupo,
gelegenheidsaanval met het peloton, het
creeëren van een bruggenhoofd, inbraak op
oordrand en vijandgerichte aanval op een
oord.
Na
deze
acties,
inmiddels
woensdagavond,
werd
opnieuw
een
compagniespatrouillebasis betrokken. Vanuit
daar werd de covo opgestart voor een OVGactie op het ziekenhuis van Alte Grabow. Dit
ziekenhuis bestond uit de begane grond en
een eerste verdieping. Het gebouw werd
gekenmerkt door een lange gang met aan

Oefenverloop
Niveau
3
voorbereidingstijd
Zaterdag 28 juni zijn we geland in Alte
Grabow. Deze dag stond in het teken van het
betrekken van de legering en verdere
voorbereidingen op het oefenprogramma.
Zondag 28 juni hebben we aandacht besteed
aan
niveau
2
verplaatsen
en
de
pelotonshinderlaag. In de avond was er ruimte
gemaakt om de wedstrijd Nederland-Mexico te
kijken. Zondagavond, na de wedstrijd, kreeg ik
een bevel voor de actie van maandagochtend
het uitvoeren van een pelotonshinderlaag op
de maandagochtend. Na het doorlopen van de
voorbereidingen is toen op maandagochtend
de pelotonshinderlaag goed uitgevoerd.
Maandagmiddag tot en met dinsdagmiddag
hebben wij OVG niveau 3 scenario’s
uitgevoerd, dit onder leiding van twee
instructeurs van de OVG instructiegroep.
OVG-en in Alte Grabow is een uitdaging. Met
name omdat de bebouwing zoveel verschilt
van de instructiedorpen Oostdorp en
Marnehuizen. Met name omdat we nog nooit
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Beëdiging.

weerszijde van de gang kleine vertrekken. In
deze actie fungeerde eenheid 4 en, initieel,
eenheid 6 als vuurbasis en deed mijn peloton
de inbraak op het object op de beneden
verdieping. Wanneer de inbraak gereed en
succesvol was, was het plan om de gang te
domineren op de begane grond. Aansluitend
was de bedoeling direct door te stoten naar de
bovenverdieping en hier ook de gang te
domineren. Dit was het moment voor eenheid
6 om te doorschrijden op de bovenverdieping.
Vervolgens was het aan de eenheden 5 en 6
om zelf zich een weg door de gangen te
vechten en de ruimtes te zuiveren. Deze actie
is conform planning aangelopen en uitgevoerd.
Dit resulteerde in het succesvol nemen van het
ziekenhuis met weinig slachtoffers aan eigen
zijde. Wat goed terug te zien was in deze actie
waren dat de leerpunten uit de niveau 3 OVGacties
eerder
in
de
week
werden
meegenomen. Met name het effectief
domineren van de gang met eigen vuur was
essentieel voor een succesvol eindresultaat.
Na de OVG-actie zijn we terug verplaatst
richting de kazerne. Op de kazerne heeft
onderhoud plaatsgevonden en werd de
afwikkeling opgepakt. Vrijdag 4 juli ’s middags
keerden we terug op de base in Ermelo.

Op 24 april j.l. was het zover, de beëdiging in
Almere.
Eindelijk was het zover, 40 jonge militairen
legden de belofte of de eed af.
Om 10.30 verplaatsten wij ons met de bus
richting het stadhuis van Almere. Daar
aangekomen werden wij netjes ontvangen
door de horecamedewerkers van de stad
Almere. Er lagen heerlijk belegde broodjes,
koffie, thee, fris- en zuiveldranken klaar. Na
onze maagjes gevuld te hebben, zijn wij naar
het grote plein gegaan, waar de beëdiging
daadwerkelijk plaats zou vinden. Daar werden
de puntjes op de i gezet.
Om 14.00 uur was het dan zover, de
beëdiging. Het was niet zomaar een beëdiging,
naast ons Bataljon en onze relaties, waren ook
de burgers van Almere getuige van onze eed
of belofte. Dat maakte het extra speciaal en
zorgde voor extra spanning.
Nadat 30 soldaten mij voor waren geweest,
was het dan eindelijk mijn beurt. Op het
moment dat ik naar voren moest komen, om
de belofte af te leggen en plaats nam tussen
de Overste en de Bataljons Adjudant, ging er
van alles rond in mijn hoofd. Loop ik wel goed,
wat moet ik ook alweer zeggen, praat ik niet te
zacht. Dat laatste was zeker niet het geval. Op
het moment dat ik trouw beloofde aan de
koning, heeft men mij niet alleen gehoord in de
stad Almere, maar ook het overige personeel
dat
was
overgebleven
op
de
Generaalspoorkazerne in Ermelo.
Na de verlossende woorden van de belofte,
ben ik nu ook echt onderdeel van de
krijgsmacht en mag ik mee op missie.
Na de laatste woorden van de Overste,
werden de zojuist beëdigden en onze relaties
naar de receptie gebracht in het stadhuis.
Waar een drankje klaar stond met wat heerlijke
koude en warme versnaperingen. Ook dit werd
mede
mogelijk
gemaakt
door
de
horecamedewerkers van Almere.
Na vele handen geschud te hebben vertrokken
wij om 16.00 uur weer richting Ermelo.

Terugblik
Persoonlijk kijk ik terug op een goede
oefening. Één van de leukste en nuttigste
oefeningen die ik tot nu toe paraat heb
gedaan. Je merkt dat een aantal dagen weinig
slaap en een doorlopend scenario goed is voor
elk niveau. Het stopte nu niet na één actie
waarna er werd geëvalueerd en waarna de
voorbereidingen voor de vervolgactie werden
opgestart. Iedereen moest in het plaatjes
blijven en er werd aanspraak gedaan op het
doorzettingsvermogen. Zelf had ik voor de
acties amper tijd voor covo. Je wordt op deze
manier getraind in snel de juiste keuzes
maken. Vaak moest ik onder tijdsdruk een plan
maken en uitvoeren want de tijden die ik
meekreeg van niveau 4 waren heel scherp.
Naar mening is dit de manier om een beter
leidinggevende te worden en te leren vechten
en leidinggeven in allerlei verschillende
situaties.

Het was een mooie dag en zeker een
bijzondere ervaring. Nu zijn wij ervan!
Sld1 Land

Tweede Luitenant Roos, pc-ugs Eenheid 5,
Alfa BOEAJA cie
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Activiteiten op de Grebbeberg

Zondag 4 mei,

In 2015 is het precies 75 jaar geleden dat de
Slag om de Grebbeberg plaats vond. In het
kader van deze herdenking zijn vele
interessante projecten tot stand gekomen. In
en rondom Rhenen wordt een aantal
activiteiten
georganiseerd,
van
tentoonstellingen tot muzikale en theatrale
bijdragen aan de herdenking. Daarnaast zullen
er verschillende publicaties in diverse media,
voor uiteenlopende doelgroepen, verschijnen.
De herdenkingsperiode zal op zaterdag 23
augustus 2014 geopend worden met de
tentoonstelling ‘Met het oog op de ernst der
tijden’ in Gemeentemuseum Het Rondeel te
Rhenen en zal op vrijdag 29 mei 2015
afgesloten worden met een Avondconcert op
de Grebbeberg. Met al deze initiatieven wordt
aandacht gevraagd voor deze Slag en een
geschiedenis die niet vergeten mag worden.

De Charlie ‘Hanen’ Compagnie heeft zich
verzameld op de Generaal Spoor Kazerne te
Ermelo.
Vandaag
staat
de
nationale
dodenherdenking op het programma. Hier
worden alle Nederlandse slachtoffers die sinds
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
gevallen zijn herdacht. Dit is een opdracht die
goed en strak uitgevoerd moet worden. Hier
stonden wij niet alleen voor, dit gebeurde met
een deel van de Charlie Compagnie ‘Garde
Grenadiers en Jagers’ van 11 Luchtmobiel.
Eenmaal aangekomen op de Grebbenberg
werd de ceremonie nog een keer geoefend en
fijn geslepen tot in de details de erewacht was
er klaar voor. Intussen begon het al aardig
druk te worden op de Grebbenberg met media
en mensen die de herdenking bij wouden
wonen. Op dat moment begon de spanning bij
de kerels ook iets toe te nemen. Het was een
warme en benauwde dag en dat maakt het niet
veel prettiger om te staan. De tijd was daar, de
Compagnies Sergeant Majoor van de Garde
Grenadiers en Jagers marcheerde ons af
richting de herdenking plaats en zette ons in
de houding. Daar hebben we globaal 2 uur
gestaan voordat we weer terug naar de bus
marcheerden en de ceremonie erop zat. De
ceremonie zag er strak uit en er zijn geen
fouten gemaakt. Ondanks het weer zijn er in
elk geval geen militairen gaan dekken. Ik blik
daarom ook met een goed gevoel terug op
deze dag en ben trots dat ik hier een deel van
uit heb mogen maken.

45 Painfbat RIOG zal vanwege de band met 8
RI en de Grebbeberg een bijdrage leveren aan
verschillende activiteiten. Bij de opening zal de
Ccie steun leveren met personeel en
materiaal. Ook in 2015 staan een aantal
activiteiten gepland waarbij wij steun leveren.
De bekendste activiteit is de jaarlijkse 8RI
herdenking op 2e Pinksterdag, maar ook het
programma “Music for Soldiers” en de
slotmanifestatie zullen we ondersteunen.
Bravo “Leeuwen” motortourtocht

Sgt Benschop,

"Is een verloren slag automatisch een zinloze
slag? Wij menen van niet. Het Derde Rijk
verdween niet zomaar. Dat stond als een huis.
Het moest steen voor steen gesloopt worden.
Veel volkeren en mensen zijn opgestaan en
hebben hun steentje daaraan bijgedragen. In
de meidagen van 1940 kwam aan de Grebbe
een deel van de Nederlandse bijdrage tot
stand. Het was natuurlijk een bescheiden
bijdrage in een groot geheel. De
oorlogsmachine van de Duitsers liep hier
schade op. Onze soldaten op de Grebbeberg
verdienen daarvoor onze dankbaarheid en ons
respect. Tot in lengte van dagen..."

Op 12 juni heeft de Bravo cie
leeuwenmotor(solex)tourtocht plaatsgevonden.
De tocht is een kleine BFT geworden, waarbij
wat bijzondere plekken uit de slag om Arnhem
werden aangedaan (Ginkelse Heide,
Oosterbeek incl. begraafplaats, Deelen en
Arnhem).
Ondanks dat de tocht gereden is met een klein
clubje mocht dat de pret niet drukken en kijken
we terug op een leuke dag. Volgend jaar
hopen we op meer deelnemers...
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De Zilveren MRAT

Als laatste hadden we het betrekken van een
opstelling met een sectie. Doordat je voor
ieder onderdeel +- 50 minuten de tijd had,
moesten we concessies doen aan het normale
optreden. Tijdens dit onderdeel werd er door
de jury dan ook alleen gekeken naar de
handelingen die de tweetal schutters moeten
doen tijdens het betrekken van een opstelling.
Hier hadden we het minst van allemaal
gescoord,
wat
resulteerde
in
een
teleurstellende laatste plaats.

Dinsdag 27 mei was het dan zo ver. Deelname
van de D-cie aan de Zilveren MRAT.
De wedstrijd bestaat uit een 6-tal
onderwerpen, te weten:
• Materieel herkenning
• Indoortrainer GILL
• Tactische survival
• Schieten met de Colt
• VSRAT test en
• Betrekken tactische opstelling

Afgezien van het feit dat we een leuke dag
hebben gehad, is het eindresultaat om te
janken. Van de 6 deelnemende teams wisten
wij niet verder te komen dan de zesde plaats.

Tijdens de 3 weekse oefening in Marnewaard
kregen wij de tijd om ons voor te bereiden op
de wedstrijd. De eerste week stond met name
in het teken van Matherk. We hadden vooraf
een lijst gekregen met het aantal voertuigen
die wij moesten kennen voor de wedstrijd.
Tijdens de uitvoering werden we echter
verrast. De test werd namelijk afgenomen aan
de hand van het computerspel VBS. Doordat
je in plaats van naar foto’s, naar
gedigitaliseerde voertuigen zit te kijken, kosten
het soms wat moeite om de karakteristieke
kenmerken van de verschillende voertuigen te
onderkennen. Op dit onderdeel hadden we
een gedeelde laatste plaats.

Sgt1 de Vrij D-Cie eenheid 8
Grebbeberg Battlefield tour
Dinsdag 6 mei 2014 begon de battlefieldtour in
de Grote filmzaal onder leiding van de
enthousiaste adjudant Jurriëns. Omdat de
e
e
roots van het 45 onder andere bij het 8
Regiment infanterie liggen is het een
interessant onderwerp om over te praten en de
e
mannen van het 45 hier iets over bij te
brengen. De Grebbeberg is voor adjudant
Jurriëns een onderwerp waar hij zonder moeite
een hele hoop over kan vertellen. Door zijn
manier van vertellen en de spullen die hij mee
had gebracht, probeert hij de mannen van het
e
45 enthousiast te krijgen voor de geschiedenis
van de eenheid, zijn uiteindelijke doel van de
komende twee dagen.

Voor de indoortrainer GILL moet je in een
gesimuleerde omgeving een aantal doelen
uitschakelen met het wapensysteem GILL. Dit
was niet al te moeilijk en hier zijn we dan ook
als derde geëindigd.
Voor de tactische survival moesten we een
parcours afleggen middels het RACR systeem.
Er waren een 14-tal vragen op de route die
voor ons onderdeel allemaal betrekking
hadden op de Pzf3. De vragen liepen uiteen
van het doordringingsvermogen van het
wapensysteem tot aan de datum van invoering
binnen onze krijgsmacht. Bij dit onderdeel
waren we als vijfde geëindigd.
Het onderdeel schieten was een onderdeel
waarvoor we in de voorbereiding een 4-tal
schietmomenten hadden ingelast. We moesten
hierbij
een
5-tal
verschillende
schiet
oefeningen doen. Denk hierbij aan oefening
met CBRN masker geplaatst en 1 met het
scherfvest geplaatst. We wisten hier een derde
plaats te bemachtigen.

(mitrailleur Schwarzlose op affuit)
Dag 1, de presentatie in de filmzaal. Hier werd
‘in het kort’ verteld wat allemaal vooraf ging
aan de Grebbelinie en de uiteindelijke strijd op
de Grebbeberg. Door zijn verhaal, de wapens
mee te nemen ( geweer Hembrug,
Schwarzlose, verschillende Karabijnen, M20,
MP40, Luger, enz.) die in die tijd werden
gebruikt door de Nederlanders en de Duitsers
plus zijn persoonlijke collectie boeken over die
tijd wist hij onze aandacht de volle tweeënhalf
uur behoorlijk goed vast te houden. Aan het
einde van het verhaal mocht er met de
desbetreffende wapens ‘gespeeld’ worden,

Het onderdeel VSRAT test werd afgenomen in
de loodsen van het IG-PAB. De test zelf was
relatief simpel maar door een mindere
voorbereiding wisten we hier maar 30 van de
40 punten te scoren. Hierdoor kwamen we niet
verder dan een vierde plaats.
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‘spelen’ met de wapens werd daarom ook door
iedereen gretig gedaan!

(Geweer M20 + M95 Karabijn)

(Monument 8 Regiment Infanterie)

Dag 2, wandeling langs de linies, kazematten
(bunkers)
en
begraafplaats
van
de
Grebbeberg. Op de Grebbeberg aangekomen
werd ons gelijk mede gedeeld dat het een
stevige wandeling ging worden. De mensen
die al een soortgelijke tour hebben gedaan
dachten gelijk dat het een lange saaie dag
ging worden, maar dit was het zeer zeker niet.
Doordat we de dag ervoor hebben gezien en
gevoeld met wat
voor Wapens
de
Nederlanders te kampen hadden in die tijd
konden we ons beter inbeelden hoe het toen
die tijd geweest moest zijn. Bijvoorbeeld de
gietijzeren kazematten, waar maar net plek
was voor twee personen en dan moest er ook
nog een Schwarzlose zwaar wapensysteem bij
e
(zie 1 foto). Dit was nog niet alles, ook alle
rompslomp die bij het wapen hoorde, namelijk
als er 2 banden waren verschoten moest er 2
liter kokend water worden afgetapt en weer
koud water in plus alle patronen hadden een
druppeltje olie nodig. Daarbij zijn we langs de
linies gelopen waar onze collega’s precies
gelegen hebben. Terplekke werd verteld hoe
het er daar aan toe ging en werd ons gevraagd
wat wij van hun handelwijze vonden en hoe wij
het gedaan zouden hebben.

Na een stevige wandeling van een kleine drie
uur kon er nog even over de begraafplaats,
waar de stenen van alle gesneuvelden staan
en de monumenten van bijvoorbeeld 8 R.I.,
worden gewandeld.
Al met al een leuke battlefield tour waar met
veel passie en emotie het verhaal door de
adjudant Jurriëns werd verteld en waar de
mannen veel inlevingsvermogen toonden. Het
is voor militairen zeker een aanrader om onder
leiding van de adjudant over de Grebbeberg te
wandelen!
Kpl Jongebloed
Charlie “HANEN” Cie
Urban Peacock Marnerwaard
Module B (niv III/IV)
6 mei – 16 mei 2014

De A “Boeaja” compagnie heeft in mei de
oefening Urban Peacock gedraaid, een
tweeweekse OVG oefening in Marnewaard. In
de eerste week hebben de pelotons
zelfstandig getraind, de tweede week bestond
uit meerdere niveau 4 acties. Voor eenheid 5
en 6 was het de eerste keer dat zij in deze
nieuwe samenstelling gingen OVG’en. Omdat
eenheid 4 momenteel geen uitgestegen
peloton heeft, kon dit peloton zich verder
trainen op de algemene aspecten van het
voertuigoptreden en de inzet als vuurbasis en
ondersteuning tijdens de niveau 4 acties.

(Aooi Juriëns Bovenop een oud gietijzeren
kazemat)
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Ondertussen werd het oefengebied rondom
het oord gebruikt door eenheid 4. Het was
deze oefening de eerste keer dat we werkten
met een nieuw en compleet voertuigpeloton.
Daarom was het erg belangrijk dat we zorgden
dat het peloton op één lijn zou komen, we
oefenden net zo lang tot alle voertuigploegen
alles onder de knie hadden. De onderwerpen
die we hebben beoefend zijn verplaatsen
onder vijanddruk over een opgegeven route,
bereden aanvallen, gewonden oppikken uit het
oord, gebruikmaken van het Urban Grid
System in een vuurbasis en het ‘effect brengen
met vuur’ in het oord. Dit laatste is een
belangrijke taak om het uitgestegen gedeelte
van de compagnie te kunnen steunen in het
OVG-gevecht. Aan het einde van de week
hebben
we
elkaar
les
gegeven
in
noodontsnappingen en gewondendrills uit de
CV90, contactdrills en verplaatsen. Hierbij
hebben de boordschutters de taak van de
voertuigcommandanten overgenomen, zodat
zij ook konden oefenen in kaartlezen. In het
weekend heeft de CSM nog een barbecue
georganiseerd omdat het Moederdag was.
Hierbij hoorde natuurlijk een biertje ter
ontspanning!

Bij aankomst in Marnewaard werd er
begonnen met MCTC opbouwen. Hierdoor
waren we in staat om zo realistisch mogelijk te
trainen, omdat door middel van lasers
daadwerkelijk
treffers
kunnen
worden
gemaakt. Hierna volgde een uitgebreide
plaattest om de verbindingen te controleren en
te kijken of de juiste gegevens in BMS
(Battlefield Management System) geladen
waren. Toen dat erop zat, hebben we de
voertuigen verder gereed gemaakt om
voorwaarts te kunnen. Ondertussen konden de
uitgestegen pelotons al het dorp in om niveau
1 en 2 te trainen.

Tijdens de eerste week hebben eenheid 5 en 6
zelfstandige pelotonsacties uitgevoerd in
verschillende delen van het oord. Eerst een
programma met de geniegroep, om aan
elkaars procedures te wennen, vervolgens
acties te voet en het laatste gedeelte van de
week geïntegreerde acties als compleet
pantserinfanteriepeloton. Tijdens deze week
werd het maar al te duidelijk dat er veel
getraind moet worden en duidelijke afspraken
moeten worden gemaakt om te kunnen
vechten met de verschillende elementen te
voet, bereden en de genie.

De tweede week stond in het teken van niveau
4, tijd voor het echte werk! Als eenheid 4
waren wij verantwoordelijk voor de vuurbasis
en het afgrendelen van het oord. Wij gingen
als eerste eenheid het gevecht aan, zodat de
vijand zou worden gebonden en wij de
afleiding creëerden voor het inzetten van de
aanval van de andere pelotons. Vooral tijdens
de eerste fase van het gevecht waren we
continu bezig met het gericht bestrijden van de
vijand. Na deze eerste fase zorgden we ervoor
dat er tijdens het gevecht continu oogjes op
het oord waren gericht zodat de andere
eenheden
geïnformeerd
werden
over
vijandelijke bewegingen.
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Eenheid 5 en 6 zorgden voor de inbraken in
het oord en het zorgen voor voortgang tijdens
het gevecht (“huis naar huis”). Tijdens de
acties was het goed te zien wat de
verschillende onderdelen van de compagnie
voor elkaar kunnen betekenen: CV90’s zorgen
voor vuur, dekking en snelheid, de
infanteristen zorgen voor nabij-beveiliging in
het oord en de voorwaartse beweging, het FST
(Fire Support Team) en de mortiergroep
zorgen voor vuursteun (gepland of op
aanvraag), de genie voor het ruimen van
hindernissen
en
het
controleren
van
valstrikken en last but not least de
gevechtstrein zorgde ervoor dat er zorg wordt
verleend aan pax en voertuig.

trainen. Nadat dat gebeurt was, was er nog tijd
om te trainen en te snuffelen aan de
technieken van OVG die de vorige oefening er
in korte tijd ingestampt zijn.
De volgende dag werden we klaar gemaakt
om te gaan trainen op niveau 3. De genisten
werden aangeklikt bij de pelotons en gingen zo
voorwaarts. Er was onwijs snel een goede
samenwerking met de genisten en speelden
goed op elkaar in. In het begin waren er kleine
evaluatiepuntjes waar iedereen tegenaan liep,
maar deze werden de volgende dag weer
opgepakt en van de lijst gestreept om
uiteindelijk een actie neer te zetten waar de
instructeurs van onder de indruk waren. En dit
punt was ook bereikt, ze waren wel degelijk
onder de indruk en moesten goed opletten of
ze nog wel echt evaluatiepunten hadden.
Iedereen was bezig met de oefening, het
gevoel van weekend was er niet, er werd volop
door getraind vol met motivatie, en iedereen
zette zijn beste beentje voor om elkaar klaar te
stomen om richting de niveau 4 te gaan. En dit
punt was ook bereikt, op maandagmiddag
werd er een appèl afgenomen.

We zijn in totaal drie dagen de aanval in
gegaan. Hierin was goed te zien dat de
pelotons veel hebben geleerd tijdens de
niveau 3 week. De leerpunten van de
voorgaande acties werden meegenomen, wat
ervoor zorgde dat oefening een succes was.

De trainingsmomenten van niveau 3 werden
kort samengevat en achter ons gelaten om zo
van start te gaan voor de niveau 4. Die
middag was het rustig voor het personeel die
waren zich klaar aan het maken voor de
niveau 4. Maar dat geldt niet voor de
kaderleden, die moesten zich voorbereiden op
de actie en kregen bevelen van hogeraf.
De volgende dag was het dan zo ver, onze
eerste niveau 4 actie van deze oefening met
een nieuw gevulde compagnie. Iedereen had
er zin in en was volop gemotiveerd. De
voertuigen stonden opgesteld en het personeel
was klaar om te gaan vechten. Eenmaal
aangekomen in het oord werd het gauw in
eigen handen genomen en was de actie
jammer genoeg alweer snel voorbij.
De volgende dag begon dit keer weer met het
klaar maken van de spullen en het personeel
en de laatste keer elkaar op te stomen zodat
de adrenaline door het lichaam giert om de
laatste actie weer succesvol af te ronden. We
waren klaar voor vertrek en aangekomen in
Marnehuizen gingen we als hanen te keer.
Braken en namen huizen in no-time, huis na

Sld1 Bleeker
Sld1 Bruijns
Alfa “BOEAJA” cie
Urban Peacock
12 mei begonnen de voorbereidingen voor de
oefening Urban Peacock. De CV’s waren al in
Marnewaard. Het personeel raapten de spullen
bij elkaar om zich gereed te maken voor een
mooie oefening. Donderdagochtend 15 mei
was het dan zover. Het appèl werd afgenomen
en de bussen stonden gereed voor vertrek.
Aangekomen op de kazerne in Marnewaard
werden de cv’s gereed gemaakt, de wapens
gingen in de wapenkamer, de kamers en
slaapplekken
werden
verdeeld,
MCTC
opgehaald en alles klaar gemaakt om te gaan
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huis, aanval na aanval gingen we voorwaarts
en dwongen we de vijand zich over te geven.

Bartelsbeker opgenomen in onze planning.
De Bartels beker is een infanteriewedstrijd
waarin de infanteriebataljons gedurende twee
dagen zich op een competitieve manier aan
elkaar meten. Er zijn 4 disciplines; tactisch,
schieten en theorie (technisch), MRAT en
GLA. Als infanteriepeloton moesten wij ons
voorbereiden op de disciplines tactisch en
technisch. Dit aangezien de loting pas op de
wedstrijddag
zelf
valt.
In de voorbereiding op de Bartelsbeker zijn we
als peloton op alle niveaus gegroeid, wat
resulteerde in de schiet-technische niveau 3
certificering van het peloton in week 21.

Dit was een mooie afsluiting van de oefening
en het gaf een fijn gevoel deze actie ook weer
succesvol afgerond te hebben. Met zijn allen
ruimden we het oord op en gingen daarna
terug naar de kazerne waar uiteindelijk een
appèl werd afgenomen om tenslotte tot de
conclusie te komen dat we het met zijn allen
goed hebben gedaan en ons doel bereikt
hebben. Uiteindelijk sloten we het af met een
uitmuntend goed geregelde barbecue. De
volgende dag werden de kamers opgeleverd,
de wapens in de wapenkisten gedaan ,
voertuigen op de tropco’s geladen en
Marnehuizen
weer
schoon
opgeleverd.
Uiteindelijk stapten we met zijn allen met een
goed en voldaan gevoel in de bus en lieten we
de succesvolle oefening Urban Peacock weer
achter ons.

Verloop van de wedstrijd
Maandag 26 mei was de loting op de
Harskamp. Mijn peloton lootte het onderdeel
schieten en theorie. De hield in dat voor ons
de wedstrijd zou beginnen op dinsdag 27 mei.
Om 0630 ’s ochtends begonnen we met een
tenue-inspectie. Vervolgens hebben we
offensieve groepsacties gedaan op baan E en
reflexschieten op OVG-NH. Daarna gingen we
door naar het schieten met het persoonlijk
wapen de Colt C7 en de minimi op de
Westerheide banen. Aansluitend was de
defensieve gevechtsschietoefening met het
peloton aan de beurt op baan A-re. Het
volgende onderdeel was de theorie-testen op
de NAB-baan. Met name op het gebied van
ZHKH heeft het peloton een uitstekend
resultaat neergezet. Van de te behalen 100
punten werden er 98 behaald. Vervolgens
volgde de survivalrun en we sloten af met de
een verzwaarde pelotonsoefening op de
gevechtsbaan. De Bartels beker was een
goede ervaring voor iedereen van het peloton.

Sld1 Koetzier
Charlie “HANEN” Compagnie
Bartelsbeker 2014 A-Boeaja-cie ehd 1.5
Technische peloton

Ervaringen van sld1 Oudejans:
Voorbereiding
Ons peloton 1.5 werd gekozen om aan de
Bartels beker deel te nemen namens 45
painfbat RIOG. Nadat we dit te horen hadden
gekregen zijn we begonnen met het
voorbereiden voor de wedstrijd. Dit deden wij
door de lessen cbrn, zhkh matherk en extra
schietdagen, waaronder de gevechtsbaan.
Ook moest iedereen zijn uitrusting volgens het

Eind 2013 werd mijn peloton aangewezen om
deel te nemen aan de Bartels beker. Het
peloton is in zijn huidige vorm sinds oktober
2013 bij elkaar en vanaf toen zijn wij op de
sneltrein
van
het
operationeel
gereedstellingsproces gestapt.
Vanaf eind
2013 hebben we de voorbereidingen op de
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volgende stand te krijgen plus het feit dat we 3
zeskantplaten en een munitie kist mee
moesten nemen. Tenslotte deden we als
laatste nog de gevechtsbaan. Deze was
verzwaard door boobytraps in de bunker en
een mijnenveld op de rechter helft van de
baan. Al met al vond ik het een goede
ervaring om hier met het peloton aan deel te
nemen.

HAMIL bepakken en zich gereed maken om
zowel het tactische als het technische gedeelte
te kunnen doen. Maandag middag werd bij ons
bekend dat we aan het technische gedeelte
zouden gaan deelnemen. Dinsdagochtend 26
mei 04:45 hadden we appèl, daarna wapens
ingeladen en vervolgens vertrokken richting
Harskamp. Hier aangekomen stelden we gelijk
op voor een appel ter aanvang van de
wedstrijd. Na het appèl volgde een inspectie
van onze uitrusting. Hier slaagde wij natuurlijk
met vlag en wimpel voor. Aansluitend
vertrokken we met de tonner richting de
schietbaan voor de onderdelen reflex schieten
en een aanval met een groep.

Tlnt Roos en Sld1 Oudejans
Alfa “BOEAJA” Compagnie
Bartelsbeker 2014 A-Boeaja-cie ehd 1.6
Tactische peloton
Na maanden geoefend te hebben voor zowel
het tactische als het technische gedeelte was
het zover, de Bartelsbeker. De Bartelsbeker
2014 vond plaats op 26 en 27 mei 2014, in
Harskamp.
Omdat de loting pas op maandag om 14.30
uur plaats vond, hadden we deze ochtend nog
tijd om te oefenen. We oefenden met name het
technische gedeelte; zo werden ZHKH, CBRN,
Materieel
Herkenning
en
de
wapenhandelingen
behandeld.
Na
de
lunchpauze werd er tot slot nog een inspectie
gedaan en na die inspectie kreeg iedereen nog
even tijd om alles te regelen wat hij behoorde
nodig te hebben. Intussen had de loting
plaatsgevonden en daaruit was gekomen dat
wij, A-cie eenheid 6 uitgestegen, het tactische
gedeelte mochten gaan doen. Binnen een half
uur stonden de viertonners klaar, iedereen
steeg in en we reden naar Harskamp.
Onderweg in de viertonner werd de camo
alvast aangebracht en waren we klaar voor de
opdracht.
Op de kazerne in Harskamp aangekomen
reden we naar een loods. Hier kregen we onze
etensblikken, 24-uurs pakketje en munitie. Bij
de munitie lagen o.a. 4 maal PZF met de
blauwe betonkop. Helaas waren deze door
een fout in de organisatie klaargelegd, maar ze
waren niet voor onze PZF schutters bedoeld.
Nadat de munitie was opgetopt en het eten
was opgeborgen, stegen we weer in de
viertonner en werden we naar bivakterrein
“Oosterheide” gereden. Hier bevonden zich
ook de andere eenheden die meededen aan
het tactische gedeelte. We begonnen hier
gelijk met het maken van onze onderkomens
voor die nacht. Aansluitend hebben we
gegeten waarna we gingen opstellen op een
linie met al onze uitrusting voor ons. De tenueinspectie verliep erg goed en we hadden dan
ook geen bijzonderheden. Na de inspectie
kregen we een waarschuwingsbevel en
moesten we een maquette maken. Toen deze

Het tweede onderdeel was een individuele
schiettest hier kregen we 5 schietoefeningen
uitgelegd. We kregen oefeningen op 100, 200
en 300 meter met gasmasker en steeds
andere schiethoudingen. Onderdeel drie was
eigenlijk de gevechtsbaan maar omdat we
ondertussen een behoorlijk vertraging hadden
opgelopen moesten we die skippen en deze
als laatst gaan doen. Dus door naar opdracht 4
de schiet oefening defensief, hier kreeg de
luitenant een quicky over de opdracht. We
moesten ongeveer 600 meter verplaatsen om
bij onze schuttersputten te komen en vandaar
uit kregen wij doelaanbod. Oefening vijf
bestond uit theorie-testen bij de NAB-baan. De
ZHKH-casus verliep erg goed. Opdracht zes
was een survivalrun, met een groep van 8 man
moesten we op kompasstanden een aantal
punten zoeken waar een vraag lag. Deze
moesten wij juist beantwoorden om de
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was
goedgekeurd
door
groepscommandanten
kregen
we
inliggen!

leek het dat het 45e het tactische gedeelte had
gewonnen, helaas was dit een foutje en ging
het 44e er met de prijs vandoor, erg jammer.
Ik denk zelf dat we een goeie oefening hebben
neergezet, en volgend jaar hebben wij die
beker!

de
rust;

SLD 1 Morren
Alfa “BOEAJA” Compagnie
TMPT 2014

Dinsdag
27
mei,
4.00
uur.
De dinsdag begon vroeg, en we kregen gelijk
ons bevel. Onze opdracht in het kort: “Opmars
naar Oostdorp, zeer waarschijnlijk krijgen we
tijdens de opmars contact. Vlakbij Oostdorp
aangekomen, contact maken met verkenners,
tenslotte 2 huisjes innemen, het eerste huis in
groen en het tweede huis in rood. Let op: er
zijn mogelijk ook burgers aanwezig”. De
opdracht was voor eenieder duidelijk. We aten
nog wat, deden handelingen voor actie en toen
was het tijd om te vertrekken. Het was in
eerste instantie de bedoeling om met de
viertonner te worden verplaatst naar het
aanvangspunt. Maar omdat de viertonner niet
op tijd was, deden we deze verplaatsing nonex
te voet, ongeveer 1,5 klik. Bij het
aanvangspunt aangekomen sloten we op in
vissengraad en konden we met de opmars
beginnen. Zoals verwacht kregen we
onderweg contact. Hier werd van onze kant op
gereageerd en werd een gelegenheidsaanval
gedaan. Na de gelegenheidsaanval ging de
opmars naar Oostdorp verder. Vlakbij
Oostdorp werd er contact gemaakt met de
verkenners die ons op de hoogte brachten van
de laatste bewegingen. In ons object was ’s
nachts luid geschreeuw gehoord. Er werd
vermoedelijk een burger gemarteld. Daarnaast
was er een patrouille van 2 man gezien die in
de omgeving van ons object rondliep.
Uiteindelijk gingen wij Oostdorp in. Hier
hebben we totaal 3 huizen genomen. Na het
derde huis verplaatste wij ons terug naar de
LGO met eenmaal gewonde burger en
eenmaal krijgsgevangene. Aangekomen bij
LGO werd geroepen dat de oefening erop zat.
ENDEX.
We hebben ons toen weer nonex terug
verplaatst
richting
onze
onderkomens,
onderkomens afgebroken en met de viertonner
naar Ermelo gereden. In Ermelo hadden we
even tijd om ons te HPG'en en kort
wapenonderhoud. Vervolgens weer terug naar
Harskamp om daar aanwezig te zijn voor de
prijsuitreiking en om daar wat te eten. Even

Op dinsdag 27 en woensdag 28 mei werd de
Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht (TMPT)
van dit jaar te Harskamp gehouden. Tijdens dit
sportevenement dien je samen met een buddy
twee dagen een aantal onderdelen binnen 10
uur per dag te doen. De onderdelen bestaan,
in willekeurige volgorde, uit: verplaatsing per
fiets, kaartlezen per kajak, survivalbaan,
nationale
hindernisbaan,
snelmars,
oriëntatieparcours te voet door ruw terrein,
kaartleesopdracht per fiets, handgranaat
werpen, afstand schatten, mars en schietproef.
Het parcours is in verschillende lussen
verdeeld die links- of rechtsom afgelegd
moeten worden, zodat niet iedereen dezelfde
route tegelijk doet.
De eerste dag begonnen mijn buddy, wmr1
Hermse (TIC), en ik om 07:30 en kwamen wij
ongeveer 8½ uur later weer binnen. We zijn
redelijk aan het gas gegaan, maar op zich was
deze dag toch best goed te doen. Na
terugkomst op de kazerne hebben wij even
een droge bovenlaag aangetrokken, in de bar
een beugelfles Grolsch achterover geslagen
en daarna in de cafetaria een flinke vette hap
naar binnen gewerkt.
Na een goede nachtrust begonnen wij de
volgende ochtend om 06:30 aan de tweede
dag. Na een lange, pittige dag kwamen wij
weer terug op de kazerne. Aangezien wij
ergens een straftijd kregen en ergens anders
een strafronde hebben moeten lopen dachten
we dat wij, volgens onze berekeningen, de
maximale
tijd
van
10
uur
hadden
overschreden.
Met een verslagen gevoel leverden wij onze
chip bij het wedstrijdsecretariaat in, waarna de
man achter de computer zei:
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“Gefeliciteerd, uw totale tijd is 9 uur, 58
minuten en 45 seconden.”
Als ik terugdenk aan deze twee dagen is het
een evenement dat ik iedere collega aan zou
raden om hier een keer aan deel te nemen en
het te ervaren. Als je gewoon fit bent is het,
zelfs ongetraind, prima te doen. Tevens krijg
je, als je het haalt, een mooie medaille welke
op het DT gedragen mag worden.

binnen ons bataljon te bespreken en hebben
minimaal twee maal per een gesprek met de
overste. Als we vervolgens een stap omhoog
gaan komen we de GMC (gemeenschappelijke
Medezeggenschap Commissie) tegen. Dit is
de mc van de brigade. Alle eenheden die bij de
brigade horen zijn hier vertegenwoordigd.
Namens het 45 PIB gaan de voorzitter en de
secretaris van de MC naar de vergaderingen
toe. Ook hier zijn er een aantal momenten in
het jaar dat de GMC samen komt om met de
Brigade generaal in gesprek te gaan over de
gang van zaken binnen de brigade. Ook op
KL-niveau is er een MC, die op weer een
hoger niveau over zaken praat. Maar waar
praten MC'en eigenlijk over?
Onderwerpen waar wij over mee praten zijn
onder
andere:
werkroosters,
jaarplan,
personeelszorg en arbeidsomstandigheden.
Dit geldt voor alle soorten MC. Er zijn ook
zaken die er bij de MC vooral niet worden
besproken. Als je bijvoorbeeld ruzie heb met je
commandant omdat je geen verlof krijgt zal je
dit toch echt via een andere weg moeten
oplossen. Ook is de MC er niet voor de
belangbehartiging van individuen.
Tot slot is er nog de LMC (locatie
Medezeggenschapscommissie),
iedere
kazerne heeft er een en alle eenheden die op
de kazerne zitten zijn vertegenwoordigd. Bij
het LMC worden voornamelijk zaken
besproken die te maken hebben met de
kazerne zelf, zoals de legering, hulppost,
sportfaciliteiten, etc. in onderstaand schema
kun je zien hoe de medezeggenschap eruit
ziet.

V.l.n.r.:
Veltman, Hess, Zuidam, Pullen, Fontaine,
Hermse, Mahulete en (niet op de foto) Kuller
Voor meer info over de TMPT kan je bij mij op
kantoor langskomen of ga naar de website:
http://www.kvnro.nl/tmpt

Sgt Mahulete
Foxtrot
Charlie “HANEN” Compagnie
De medezeggenschap 45 PIB
Het medezeggenschapsorgaan, de MC, lijkt
voor vele van ons een ver van het bed show
en vol met wollige figuren die hun tijd vullen
met praten. Echter niets is minder waar.
Voordat we ingaan op de medezeggenschap
van ons bataljon eerst een korte uitleg van de
medezeggenschap structuur binnen de
landmacht.
Algemeen.
In het schema zie je dat de MC naast de
gewone lijnorganisatie staat. Dat is tevens wat
ons zo bijzonder maakt. Wij komen uit de
organisatie maar vallen er toch buiten. Dit
betekent dat wij géén middel van de PC'n/CC'n
of de BC zijn. Namens het personeel kunnen
wij met de BC in overleg gaan om zaken te
bespreken die het personeel van het 45e
aangaan.

We
kennen
diverse
niveaus
medezeggenschap. Het begint bij de
compagnie, waar we een COO (compagnie
overleg orgaan)kennen. Deze bespreekt zaken
die leven binnen de compagnie. Daarboven
krijgen we de MC van het bataljon. In dit MC
zijn alle compagnieën en de batstaf
vertegenwoordigd. We komen elke twee
maanden bijeen om de stand van zaken
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MC 45 PIB.

Eerst zijn wij (de sprekers bij de ceremonie)
gaan oefenen, zodat alles op de dag van de
ceremonie goed zou gaan. De namen van de
gevallenen zijn onderverdeeld onder de
sprekers, waarna we vervolgens al die namen
zijn gaan oefenen. Een paar dagen later zijn
we de exercitie en het spreken gaan oefenen
op de Grebbeberg zelf, zodat iedereen zijn
plek wist, en wat er allemaal moest gebeuren.

De MC van ons bataljon is de spreekbuis van
het personeel naar de HDE (Hoofd Dienst
Eenheid, de BC) en geeft hem gevraagd en
ongevraagd advies. Wanneer er zaken leven
binnen de eenheid is het de MC die dit
kenbaar maakt bij de BC. Wij maken niet
alleen kenbaar dat er iets leeft maar praten
ook mee over mogelijke oplossingen. Hierbij
denken wij zowel in het belang van het
personeel als in het belang van het bataljon,
we willen tenslotte dat iedereen er beter van
wordt.

En op 2e pinksterdag was het dan zover, de
dag van de ceremonie. Het appèl begon en
alles is gegaan zoals het moest gaan. Het
verliep zo goed als vlekkeloos. Het enige wat
niet meezat die dag was het weer, ongeveer
10 minuten voor het einde van de ceremonie
begon het heel hard te regenen waardoor de
meeste mensen een bovendekking zijn gaan
zoeken, en de ceremonie een beetje slordig
werd afgerond.

e

De MC van het 45 bestaat uit de volgende
leden:
A cie:

-

Elnt Oord
Sgt1 Meeuwsen

B cie:

-

Sgt1 Schep
Sgt Kuppen

C cie: -

Elnt Neimann
Sgt Zwartbol-duinkerken

D cie : -

Kpl Vincenten

Batstaf : -

Kpl1 Luntz
Sgt1 Plomp

Het dodenappèl was voor mij best
indrukwekkend, het verbaasde mij dat er toch
veel mensen (familie, collega’s en veteranen)
de ceremonie hebben bijgewoond omdat ze
enige connectie hebben met één of meerdere
van de gevallenen. Ook viel het mij op dat er
tijdens de ceremonie nog 3 kinderen waren die
een gedicht hadden geschreven over de
gebeurtenis tijdens WW II.
Al met al was het voor ons, de bezoekers van
ceremonie en de gevallenen een waardige
ceremonie.

De MC van ons bataljon mag uit maximaal 13
leden bestaan. Rang speelt geen rol, bij de MC
is iedereen gelijk. Dat betekent dat wij nog op
zoek zijn naar extra leden. Wil jij ook met ons
meepraten? Meld je dan nu aan! Voor meer
informatie kun je het MC lid van je compagnie
aanspreken.

Sld2 Bieshaar
Charlie “Hanen” Compagnie
Relatiedag Bravo “Leeuwen” Compagnie
Donderdag 15 Mei was het zover, een
relatiedag voor de leeuwen en (nieuwe)
welpen van onze Bravo leeuwen compagnie.
Zo konden onze relaties samen over de
kazerne en oefenterrein lopen om te zien wat
ons werk als infanterist nou eigenlijk allemaal
inhoudt.

Medezeggenschapscommissie 45
Pantserinfanteriebataljon
Regiment Infanterie Oranje Gelderland
Dodenappèl Grebbeberg 2014
2e Pinksterdag was het dodenappèl op de
Grebbeberg. Dit appèl was na 4 mei een
speciale dag om de gevallenen op de
Grebbeberg uit WW II te herdenken.
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Onze collega's konden de relaties alles
vertellen over verscheidende wapensystemen
tot enkele voertuigen zoals de Fennek en de
CV-90. Enkele wapens mochten hier worden
uitgeprobeerd in de sim, om zelf het schieten
te ervaren. Althans een simulatie daarvan!
Onder leiding van de sport mochten de
sportievelingen onder de genodigden enkele
hindernissen nemen op de hiba, waar naast
ook nog een kleine static show werd gegeven
over de verschillende soorten uitrustingen die
wij hebben. Van eerste tot en met vierde lijns
en een PT-tenue.
De mooiste demo's van de relatiedag waren
toch wel OVG, waar met veel vuurkracht en
rook een huis werd gezuiverd van enkele
gewapende mannen. En natuurlijk de bereden
aanval op het boscomplex achter de kazerne,
waar de skills en drills van het uitstijgen goed
van pas kwamen. Een mooie snelle actie! Ook
waren er hier verschillende variaties van een
ligsleuf, WLP en onderkomens te bezichtigen.
Als aflsuiter van de dag was er de mogelijkheid
om een rondje mee te rijden in de CV-90,
onder- of bovenluiks.

een actie in van 36 uur waarbij we een aantal
verschillende zaken tegen kwamen waar wij op
moesten reageren. De tactische patrouille
waarmee we de actie begonnen kwam uit op
een oud Russisch ziekenhuis die half uit elkaar
viel. Dit Object moesten wij gaan innemen. Er
bleef maar vijand op poppen en we stonden
onder redelijk veel druk. s' Nachts hadden we
heel het gebouw ingenomen dus de aanval
was succesvol verlopen. We hebben daarna
een 360 beveiliging ingericht met de gehele
compagnie waarbij we dachten dat we de hele
nacht daar zouden zitten. Dit veranderde al
snel toen we bericht kregen van de Romeo dat
we moesten afbreken voor een vervolg
opdracht. Toen we eenmaal hadden losgelaten
zagen wij 2 boten liggen die voor de
waterhindernis waren waar we overheen
moesten om onze route te kunnen vervolgen.
Toen we aan de overkant waren hebben we
onze route vervolgd en onze laatste aanval op
een brug gedaan.
Rooster Rumble
Zonder enige slaap te hebben gehad zijn we
aansluitend begonnen met de Rooster
Rumble. Dit is een soort Capture the Flag idee
waarbij de pelotons tegen elkaar moeten
strijden en elkaars vlag moeten stelen.
Iedereen uit ons peloton heeft dit erg positief
ervaren. Door de goede samenwerking en
afspraken die we met elkaar hadden gemaakt,
hebben we op een andere manier leren kijken
naar het gevecht. Het was ook beter dat we
MCTC mee hadden zodat je echt kon zien of je
geraakt werd of niet. Toch was MCTC niet
altijd even handig zeker omdat je achter een
paar blaadjes bijvoorbeeld al niet geraakt kon
worden waardoor het wel minder realistisch
werd.
Verder heeft iedereen de oefening wel als
redelijk ''pittig'' ervaren omdat het allemaal
zonder voertuigen was en we lange dagen
maakten met weinig rust en vele kilometers in
de benen.

Sld2 Roet
Bravo “LEEUWEN” Compagnie
ALTENGRABOW
Maandag 23 juni, we stapten in de bus richting
Altengrabow. De rit duurde vrij lang ongeveer
zo'n 8 uur. Eenmaal aangekomen begonnen
we met alles uitpakken en organiseren, Zodat
we helemaal goed voorbereid waren voor de
volgende dag waarop we konden beginnen
met de oefening. Wij vonden het een goede
zaak dat we s'avonds de hevige strijd tussen
Nederland en Chili konden bekijken.
We begonnen met een patrouille langs de
oude Russische gebouwen. Je moest goed
kijken waar je liep want het terrein daar zat vol
met diepe gaten, rioleringen die boven de
grond uitstaken en andere troep wat redelijk
gevaarlijk was. Eenmaal klaar konden we
verder met onze verplaatsing richting het
aanvalsdoel. Waarom nou een oefening te
voet? Het voertuig gaat nog wel eens kapot
dus moeten we natuurlijk ook goed weten hoe
we moeten optreden zonder het voertuig.
De oefening in Altengrabow was voor iedereen
uit ons peloton een nieuwe ervaring. Zeker
omdat we begonnen met groen optreden dat
overging in OVG en zelfs OVG bij duister wat
helemaal een uitdaging was. Voor ons was dit
een leuke ervaring en we hebben veel zaken
geleerd die we mee kunnen nemen naar de
volgende keer dat we dit gaan doen.
De
eerste
2
dagen
waren
vooral
pelotonsgericht optreden. De dagen erna
stonden in het teken van NIV IV. We gingen

Eenheid 6
Charlie “HANEN” Compagnie
Rooster Rumble
Zaterdag 28 mei de dag na een week hard
bikkelen voor de mannen van de Charlie
HANEN cie, de dag waarop de bekende
rooster
rumble
stond
gepland,
voor de beeldvorming de rooster rumble is een
soort capture the flag, alle pelotons krijgen hun
eigen vlag en die moeten ze verdedigen en
ondertussen moeten ze de vlaggen van de
andere pelotons proberen te pakken. waarbij
ook nog een cp en een rust locatie was
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verstoppen waardoor eenheid 4 vrij spel had
en zo best makkelijk bij de vlag kon komen 10-0 voor eenheid 4, maar dat lieten wij niet
zomaar voorbij gaan, aangezien de rooster
rumble's hiervoor het nog altijd gelijk is
geworden!
Zo gezegd zo gedaan hadden wij in ons
koppie zitten, wat 4 kan kunnen wij ook
natuurlijk ook.. Aangezien eenheid 6 de
jongens van eenheid 4 even wilden laten zien
dat zij ook de vlag konden stelen gingen de
jongens van 6 en van eenheid 5 naar 4 toe om
daar te kijken wat ze konden veroorzaken. Na
een paar hevige vuurgevechten van eenheid 6
op eenheid 4 waarbij eenheid 4 behoorlijke
klappen heeft gehad en 6 uiteindelijk toch had
uitgeschakeld was eenheid 4 nog maar op 40
% waardoor eenheid 5 hun slag sloeg en de
rest uitschakelde en er met de vlag van 4
vandoor ging, een smerig spelletje ja dat klopt
maar het boeide ons niet zoveel wij hadden Ne
vlag!! na een wandeling van 3,5 uur want onze
vlagdragers waren verdwaald geraakt, kwam
uiteindelijk de vlag toch in ons kamp terecht en
stond het gelijk! 1-1-0 voor eenheid 4 en 5 !
dit lieten de jongens van 6 en 4 niet op hun
kop zitten en gingen maximaal aanvallen,
allebei hun vlaggen waren gejat en die van 5
nog niet hoe kon dat nou dan? En ja hoor daar
kwamen ze om de beurt bij de vlag van
eenheid 5 van links, van rechts, dan weer van
achteren. ze maakten de verdediging bij
eenheid 5 helemaal gek, maar de jongens van
5 hielden stand en keer op keer werden de
aanvallen afgeslagen, zelf veel gesneuvelden
aan de kant van 5 maar elke keer als er
iemand van zijn penalty af was werd die weer
de kant van de vlag op gestuurd want de vlag
zou en moest in handen blijven van ons! En
we kennen allemaal het verhaal over de
grebbeberg nou wij hadden bij eenheid 5 in de
laatste 3 uurtjes van deze 12 uur durende
rooster rumble even onze eigen grebbeberg!
Maar wij hielden stand en de vlag bleef in ons
bezit! Na een tijd daar gezeten te hebben
raakte onze munitie aardig op waardoor er een
re-shuffle was, iedereen die bijna niks meer
had terug naar de cp en vanuit daar mensen
terug sturen die wel genoeg hadden.

ingericht voor de mensen die gewond waren of
''dood'' waren geschoten waarbij ze een
penalty kregen van een bepaalde tijd.
Na 2 dagen een niveau 4 actie gedaan te
hebben splitsten de pelotons zich op naar hun
''eigen'' gebiedje om daar even een verkenning
uit te voeren hoe ze hun eigen vlag gingen op
hangen en hoe ze de verdediging gingen
inrichten. Zo gezegd zo gedaan hadden de
mannen de tijd van 3 uur ‘s middags tot 10 uur
‘s avonds om hun voorbereidingen te treffen,
de vlag werd opgehangen de vlagverdedigers
werd uitgelegd waar ze lagen en van welke
kant ze contact konden verwachten en de
aanvalsgroepen kregen uitleg waar de andere
clubs zaten en hoe ze die het beste aan
konden grijpen.
9 uur een uur voor het begin van de rooster
rumble. Klaarmaken voor het gevecht werd
gezegd, munitie werd opgetopt en de kaart
werd er nog even keer bijgehaald voor de
laatste keer nog even snel kijken wat de beste
aanvalsroute was en daar was die dan, het
startschot van de kapitein! Gelijk gingen de
aanvalsgroepen weg. 1 groep naar eenheid 6
en de andere naar eenheid 4, hoe dichterbij je
kwam hoe langzamer alles ging, her en der
hoorde je steeds contact maar wie was het en
waar kwam het nu precies vandaan.. bij elk
contact ging je plat en hoopte je maar dat jij
het niet was, eenmaal aangekomen bij het
kamp van 6 kregen wij ook voor het eerst
contact een mag post het gevecht duurde
ongeveer 5 minuten waarna onze mctc vestjes
alle 3 zeiden kill, ja dan weet je genoeg en ga
je terug naar je cp om je daarna een penalty
naar je hoofd gegooid te krijgen 1 uur was de
straftijd een aangezien we weinig slaap
hadden gehad een mooie kans om heel even
de oogjes dicht te doen om daarna weer
maximaal te knallen! Maar ook natuurlijk om de
volgende aanvalsgroepen te alarmeren over
hoe of wat er allemaal zat in het kamp van 6,
even later kwam ook de groep die naar het
kamp van 4 was geweest terug en zij hadden
ook contact gehad en waren ook uit de
voeding geknald.
Onze 2e aanvalsgroep ging voorwaarts en die
hadden wel bijna succes, met veel
vuurgevechten en her en der sneakie sneakie
rondkruipen zijn sommige jongen van ons het
kamp van 6 binnen geglipt waar ze veel chaos
gecreëerd
hebben,
mag
posten
die
uitgeschakeld
werden,
patrouilles
die
onderkent en stuk voor stuk uitgeschakeld
werden, eenmaal aangekomen bij de vlag
werden de bijna-helden van onze 2e
aanvalsgroep aangegrepen door alles wat 6
nog had op dat moment en ook zij sneuvelden
bijna allemaal na lange gevechten waarbij
bijna heel eenheid 6 kapot was, nog 4 man
van ons wist te ontkomen en zich te kunnen

De laatste aanval!
De laatste aanval van eenheid 5 op eenheid 6,
een uur voor het einde! iedereen die nog een
keer zin had om aan te vallen mocht mee want
1 van de korporaals had een plannetje in zijn
hoofd dat niet kon mislukken volgens hem, met
een groep van 6 man gingen ze voorwaarts.
Ondertussen hoorden we over de radio dat er
bij de vlag nog steeds flink geknokt werd dus
we moesten tempo maken! Achterlangs, door
het bos, een stuk over het jagerspad maar met
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een verschrikkelijk hoog tempo want die vlag
moest veroverd worden en voor 10 uur
ingeleverd zijn, met nog 25 minuten op de
klok stonden we gereed voor de aanval. We
waren helemaal achterlangs gelopen om bij de
vlag van eenheid 6 te komen we zijn 2 hekken
over geklommen en we hadden onze
vuurbasis al klaar liggen om te vuren. 1 man
achtergebleven om de vlag aan te pakken en
als een gek terug te gaan rennen naar onze
eigen cp. Met een aanvalsgroepje van 3 man
heel sneakie naar het huisje toe gekropen van
6 waarbij de 1e man gelijk op een hindernis
stuitte. Hij zag 2 voeten achter het muurtje
wegkomen en dacht even: “we zijn erbij”. Maar
niets was minder waar, de man bij het muurtje
sliep waardoor de actie gewoon door kon
gaan. Op nog geen meter van de persoon die
sliep werden de laatste dingen besproken en
de rook werd gegooid. De vuurbasis opende
het vuur voor afleiding en de aanvalsgroep
ging voorwaarts. De mannen die bij de vlag
lagen werden uitgeschakeld en de vlag werd
veroverd! Dat alles binnen een minuut tijd, de
vlag werd afgegeven en er werd echt
supersnel terug gelopen naar onze eigen cp,
Eenmaal aangekomen op de cp was iedereen
terug behalve 1 persoon: de vlagjatter.
Aangezien er werd gezegd dat we vals
speelden omdat degene die de vlag had gejat
al dood was ontstond er een discussie en we
moesten wachten op degene die de vlag had
gejat. 2 minuten voor het einde kwam degene
die de vlag had gejat verstrooid uit de bosjes
lopen hij had zijn cp weer gevonden. De vraag
was: was hij nog heel of was die kapot waarna
hij de magische woorden zei: “Ik ben nog heel
Kapitein!”. De Kapitein gaf een punt aan
eenheid 5!
Zo heeft het beste peloton gewonnen op een
eerlijke en mooie manier en mogen die zich tot
aan de volgende Rooster Rumble het beste
peloton van de Charlie “HANEN” Compagnie
noemen!
Sld1 Kok
Charlie “HANEN” Compagnie
Busverplaatsingen
45 Pantserinfanteriebataljon Regiment
Infanterie Oranje Gelderland
Een impressie van de Bravo “LEEUWEN”
Compagnie

TOZT Rooster Integrated
Van dinsdag 01-07 t/m donderdag 03-07 heeft
de C-cie een TOZT gedaan in de omgeving
van Ruurlo. Deelnemers waren de vierhoek
van de Cie en de pelotonskaders. Op de
dinsdag vond de bevelsuitgifte plaats en de
eerste backbriefs. Scenario was een opmars
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doorlopen om te kijken of we tot een andere
conclusie kwamen. Meestal niet, maar het
bleef interessant en uitdagend om de
verschillende scenario’s op deze wijze te
doorlopen.
Aan het einde van de scenario’s keerde de
stoet clio’s huiswaarts om daarna nog
gezamenlijk af te sluiten bij de Japas in
Ermelo.

richting het oord Borculo, twee overgangen
vermeesteren en vij oost van de Slinge te
vernietigen. De pelotons werkten allen de
opdracht uit om als spitspeloton te verplaatsen
over de route en het vermeesteren van beide
overgangen. Nadat de eerste backbriefs de
revue waren gepasseerd konden we
daadwerkelijk trap 4 gaan verkennen.
Woensdagochtend aansluitend aan appel
vertrok een stoet clio’s en 1 megane naar
omgeving Ruurlo. Hier werd direct begonnen
aan de verkenning en zoals zo vaak bleek de
realiteit anders te zijn dan de kaart. Geen
zorgen, niet teveel veranderen er moest
natuurlijk wel ruimte voor discussie blijven. Na
de verkenning op zoek naar de Groene jager
voor een goede lunch en na een toeristische
route werd deze ook gevonden. Aansluitend
aan de lunch konden wij naar het
weloverwogen eerste bespreekpunt en onder
leiding van het LTC echt beginnen met de
TOZT.
Snel
volgde
de
eerste
presentatie/backbrief over de opmars. De
ruimte voor discussie was er duidelijk nog,
want 1,5 uur later maakten wij aanstalten om
naar het volgende bespreekpunt te gaan. Het
e
2 bespreekpunt moest inclusief discussie in
een half uur worden afgerond. Geen probleem,
ook dat werd gehaald. Veel leerpunten waren
uit deze dag naar voren gekomen. Met altijd
terugkomend hoe richt je je C2 in, zeker als je
er 2 tanks bij onder bevel krijgt die alleen
analoog kunnen zenden en het gebruik van
alle ondersteuning met hun mogelijkheden en
beperkingen.
Donderdag stond in het teken van scenario’s
die aan de pelotons en de Cie voorgelegd
zouden worden. Maar eerst werd er nog verder
doorgegaan op de laatste backbrief wat
wederom een hoop stof deed opwaaien en
nieuwe leerpunten naar boven bracht.
Aansluitend werd er met het eerste scenario
begonnen. Apart kreeg de 4hoek en de
pelotonskader een scenario voorgeschoteld.
Aansluitend moesten de pelotons een
radiobericht met advies doorgeven aan de
Kapitein. Dit scenario bracht weer veel nieuwe
leerpunten met zich mee. Wat wil de Kapitein
exact horen en waarop baseren de pelotons
hun advies. Na het eerste scenario kon er
wederom geluncht worden, ditmaal op stand
bij het meesterhuis. Verschillende culinaire
hapjes(lees kleine hamburger, klein broodje
kroket, klein broodje ei) werden hier
verslonden.
Na de lunch gingen wij op dezelfde voet door
als waar wij in de ochtend waren gebleven.
Verschillende scenario’s werden aan ons
voorgelegd door het LTC. Er moest nog steeds
in eerste instantie een radiobericht met advies
worden gegeven aan de Kapitein, echter
hierna gingen we kort een OATDOEM

Charlie “Hanen” Compagnie
Stick Together 2014
Vrijdag 27 juni werd voor de tweede maal de
Stick
Together
sportdag
in
Utrecht
georganiseerd.
Een
initiatief
van
de
Mytylschool Utrecht Ariane de Ranitz en een
aantal andere scholen uit het VSO (Voortgezet
Speciaal Onderwijs).
Een sportdag voor
leerlingen van 8 tot 18 jaar met verschillende
lichamelijke en/of geestelijke beperkingen.
Doel van deze dag is om de leerlingen sportief
uit te dagen en gezamenlijk veel plezier te
beleven maar vooral even een dag waarbij
getracht word de beperkingen even niet
centraal te laten staan.

Vorig jaar werd deze dag ondersteund door de
Luchtmobiele Brigade voor ongeveer 200
e
kinderen. Dit jaar werd het 45 gevraagd deze
steunverlening te verzorgen voor ongeveer
500 kinderen. Dit in de vorm van een
hindernisbaan die voor alle kinderen te nemen
moest zijn. De kinderen kregen tijdens de
hindernisbaan steeds wat uitrustingsstukken
omgehangen tot ze uiteindelijk met wapen en
camostrepen bij de eindstreep kwamen.
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Aangezien het op zeer korte termijn plaats zou
vinden en de compagnieën op oefening waren
of aan het voorbereiden waren die dag werd
een beroep gedaan op de achterblijvers.
Daardoor werd dit een dag waaraan alle
compagnieën
een
steentje
hebben
bijgedragen. Vanuit de LO/S en de Alfa-cie
werd materiaal beschikbaar gesteld en vanuit
de Bravo en Charlie compagnie werden in
totaal 25 man ingezet om deze dag te
ondersteunen.

stoppen. Hierbij moest je proberen om op 15
meter afstand een ton te raken en door een
raam te gooien. Als dat gelukt was moest je
een rondje rennen om een gebouw heen van
ongeveer 100 meter en dan kwam je uit bij de
schietbaan. Op het schietpunt aangekomen
moest je eerst 10 push-ups maken en
vervolgens mocht je het wapen laden en
beginnen met de 3 oefeningen. De opdracht
was om zowel liggend vrije hand, knielend vrije
hand als staand vrije hand de borstschijf op
100 meter te treffen. We hebben deze dag ons
best gedaan. Door onze punten en de punten
van onze collega’s die met de Glock schoten
ste
zijn we toch op de 1 plaats geëindigd. Nadat
we klaar waren met onze oefeningen zijn we
de andere teams gaan aanmoedigen. Ons viel
ste
op dat het 45 op veel onderdelen bij de top
mee draaide.

Dat bleek aan het eind van de dag bij de
prijsuitreiking.
Het
ste
45 pantserinfanteriebataljon heeft deze dag
19 bekers, waaronder de wisseltrofee,
gewonnen en daarbij heeft de Charlie HANEN
Compagnie de felbegeerde prijs in de wacht
gesleept voor beste compagnie van de
brigade. Kortom het was een leuke en
sportieve dag waarin ook weer een stukje
teamwork naar voren kwam.

De kinderen waren zeer onder de indruk en
enthousiast
door
de
houding
en
e
professionaliteit van de militairen van het 45 .
Ook door de militairen werd de dag als zeer
positief ervaren omdat zij niet vaak met deze
doelgroep in aanraking komen.
Al met al een zeer geslaagde dag en we
werden dan ook vanuit de organisatie
meerdere malen bedankt en gevraagd om ook
volgend jaar weer te komen helpen.
Bravo “LEEUWEN” Compagnie
De Brigade Sportdag 2014
Op donderdag 3 juli stond ons een leuke dag
tegemoet, de brigade sportdag. We vertrokken
‘s ochtends al vroeg naar Havelte en het
beloofde een mooie dag te worden, want de
zon scheen al vroeg. Ikzelf deed deze dag
mee aan het onderdeel ‘Colt schieten’. Na het
brigade-appèl verzamelde iedereen zich bij zijn
of haar onderdeel en kreeg daar de uitleg.
Onze opdracht was dat je eerst een stuk moest
rennen en toen bij de handgranaat baan moest

Sld2 Berendsen
Eenheid 6
Charlie “HANEN” Compagnie
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KLIETZ 2014

voor het voetbal. Heel integer werden de
brandertjes en zakken eten meegenomen,
maar deze werden al snel aan de kant gegooid
voor de cola en chips uit de compagniesbar.
De positieve uitslag van de wedstrijd gaf
iedereen
een
motivatieboost
en
we
verplaatsten terug naar het verzamelgebied.
De commandovoering voor de kaderleden
werd opgestart voor de eerste actie; de
uitgestegen aanval.
In de loop van de week werden uitgestegen
aanval en de bereden aanval maximaal
beoefend. Zowel bij dag als bij duister.
Hierdoor konden de procedures maximaal
worden fijn geslepen en was er aandacht voor
detail. Verderop in de week kwam ook de
“opstelling” aan bod. Voor de uitgestegen
mannen meestal een minder leuk onderwerp,
maar wegens de goede opzet van compagnie
in combinatie met het terrein hield iedereen er
een goed gevoel aan over. Commandanten
werden op tactisch niveau getraind, waarbij de
Whiskey een stukje bewustwording creëerde
met betrekking tot het gebruik van vuursteun.
De mannen konden hun creativiteit kwijt in het
uitzetten van verscheidene hindernissen in het
voorterrein. De week kwam aan zijn eind met
een kleine opmars en een simultane aanval te
voet door de uitgestegen pelotons.

Eenheid 6 van de Bravo compagnie kijkt terug
op een geslaagd pantserbivak 3/4 te Klietz. Na
twee beladen weken is het peloton op niveau
en is de opstap naar niveau 4 gemaakt.
Maandag 23 juni jl. vertrok de bravo
compagnie al vroeg richting Duitsland.
Eenieder lag gestrekt in de bus, klaar voor de
lange trip. Echter na nog geen 100m van de
kazerne kon eenheid 6 al bijna aanvangen met
de eerste ZHKH case. Reveille was voor de
buschauffeur schijnbaar nog niet geweest en
de bus werd op een haar na geflankeerd door
een
vrachtwagen
die
rustig
op
de
Leuvenumseweg aan het touren was. Eenmaal
bekomen van de schrik, was de eerst zo
vrolijke buschauffeur de rest van de reis
muisstil en moest hij het bekopen met
verscheidene grapjes over waarnemen.
Na een uur of 8 arriveerde eenheid 6 in het
pittoreske oord Klietz. De kazerne neigde wat
richting een vakantiepark, maar dat mocht de
pret zeker niet drukken. Anders dan anders
begon de oefening niet meteen met een
strakke tijdsplanning, om maar zo snel
mogelijk het bos in te duiken, maar met de WK
wedstrijd van Nederland. Een goed begin
dacht ik zo.
De eerste week van de oefening stond in het
teken van individuele training door de pelotons
zelf, om op niveau te komen voor de
compagnies geleide training in de week erna.
Eenheid 6 had in de “witte weken” aanlopend
naar de oefening ruim geïnvesteerd in
effectieve trainingstijd, op de Ermelosche
heide, en dit worp zijn vruchten af. Het peloton
was snel op het gewenste niveau voor de
tweede week en dus was er ruimte voor
complexere en meer uitdagendere acties. De
OT’ers waren tevreden en de grens van ons
kunnen werd opgezocht. Het weer zat de
eerste dagen wat tegen, maar na afloop van
de eerste week kon eenheid 6 met een
tevreden blik terugkijken. Drills werden fijn
geslepen en afspraken werden gemaakt, om
zo de tweede week beslagen ten ijs te komen.
Zondag 30 juni ving de tweede week al vroeg
aan. Een compagniesverplaatsing, waarbij
conform in de bevostraat de klassen I en V
werden opgetopt. Aansluitend verplaatsten de
pelotons
zich
gefaseerd
richting
het
verzamelgebied, waar de kwartiermakers al
druk bezig waren geweest om alles in goede
banen te leiden. ’s-Middags was het alweer tijd
voor het “GV momentje”, waar eenheid 6 zich
massaal voor had opgegeven. Nadrukkelijk wil
ik mededelen dat de aanwezigheid van koffie
en cake hier absoluut niks mee te maken had.
Aansluitend na de inspirerende theorieën van
de dominee betreffende het voetbal, steeg de
bravo compagnie a.s.a.p. in om op tijd te zijn

De tweede week was voor eenheid 6 een
goede toetsing van de stappen die het heeft
gemaakt in het voortraject. Een drukke week
met weinig slaap, maar de endstate was zoals
het oogmerk luidde; vermoeid maar niet
gebroken. En als klap op de vuurpijl werd de
laatste dag het mentale component ook nog
even aangetikt. De bussen die gepland
stonden om 07.30 te vertrekken, kwamen een
luttele 11,5 uur later aan dan gepland. Iets met
vertrouwen is goed, controle is beter. Uiteraard
lieten wij ons niet uit het veld slaan en heeft
een ieder lekker aan het kleurenschema
kunnen werken. Het weer zat immers goed
mee!
Sgt Wijnoltz
Eenheid 6
Bravo “LEEUWEN” Compagnie
Kinderbivak 2014
Op 11-07-2014 en 12-07-2014 is door het
bataljon het eerste kinderbivak georganiseerd.
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Niet alleen de CV-90 was beschikbaar, maar
ook de Fennek en de MB.
Het
kinderbivak
werd
afgesloten
op
toepasselijke wijze. Namelijk met een heerlijke
BBQ.
Terugdenkend aan alle blije kinderhoofdjes,
kan ik zeggen dat het een zeer geslaagd
kinderbivak is geweest en zeker voor herhaling
vatbaar is.

Vrijdag om 17:00 werden alle 33 deelnemers,
inclusief de ouder, verwacht bij gebouw 17.
Hier begon de PBC met het welkom praatje en
vervolgens kon iedereen smullen van patat,
kroketten en frikadellen, die in overvloed
waren.
De kids werden vervolgens ingedeeld in 3
groepen van 11. De jongste, de middelste en
de oudste groep.

De avond begon met de speurtocht over de
kazerne, waarbij de kids, de mascottes van de
Cie’en moesten zoeken. Na veel lachen,
gieren en brullen zijn we d.m.v. 4-tonners naar
de bivaklocatie gebracht. Daar konden de aller
kleinsten hun slaaplocatie inrichten (Boogtent)
en de oudere kinderen begonnen met zeilen
spannen voor het schuilbivak.
Ondanks de zware stortbui die overkwam, had
iedereen het naar zijn/haar zin.
Nadat
het
bivak
opgeruimd
was
zaterdagmorgen, begonnen we met het
ochtendprogramma. Deze bestond uit een
aantal ludieke sportactiviteiten: tikkertje,
verstoppetje, klimtoren, handgranaat gooien,
touw hindernisbaan en hindernisbaan.
Het was een pittig programma aangezien
sommige kleine krijgers een klein tukje nodig
hadden om bij te komen.

Graag wil ik nogmaals mijn dank uiten voor alle
begeleiders/organisatie, inclusief LO/Sport en
de chauffeurs.
Sgt Poenaru
C2ost

Nadat de lunch genuttigd was, begon het
middagprogramma. Dit was het moment waar
alle kinderen op hadden gewacht, nu konden
ze namelijk met de TANK rijden en schieten in
de simulator.
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