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Naast dit trieste verlies was het ook de
regimentsweek, waarbij we nieuwe RIOG-ers
hebben beëdigd. Tevens is er contact geweest
met de oud-strijders van 5-5 RI, die hun
belevenissen met ons hebben gedeeld. Een
brug is opnieuw geslagen tussen oud en jong.
Hoewel we in leeftijd verschillen zijn er genoeg
overeenkomsten, tussen de veteranen en de
actief dienenden te vinden. Onder verzwaarde
omstandigheden ver van huis je werk doen is
geen verschil met nu en 60 jaar geleden.
Hoewel uitzendingen van 27 maanden hebben
maar weinig van ons meegemaakt.
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De verhuizing naar Havelte is een feit. In 2011
is deze ingrijpende maatregel afgekondigd als
onderdeel van een grote bezuinigingsoperatie
binnen defensie. Ingrijpend omdat de
verhuizing een grote logistieke operatie is
geweest maar ook omdat de overgrote
meerderheid van ons bataljon nog verder van
huis is gelegerd. Op 23 september is tijdens
een buitengewoon appel het bataljon welkom
geheten. Niet alleen waren delegaties van
onze brigade aanwezig, maar ook de
burgemeesters
van
Westerveld
en
Steenwijkerland. Door hun aanwezigheid werd
benadrukt dat ook ons bataljon en regiment
over de hekken van de kazerne kijkt. Alles wat
wij doen is ten slotte om de Nederlandse
bevolking te dienen. Een maand verder zijn
onze monumenten geplaatst is de nieuwe
locatie meer eigen geworden. Kort en goed de
verhuizing is bijna gereed en zijn we klaar voor
weer een nieuw hoofdstuk van ons regiment.

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,
Het regiment zit niet stil en blijft volop in
beweging. Terugkijkend moet ik concluderen
dat het regiment zich van zijn beste kant heeft
laten zien. Zoals tijdens de herdenking van
Talander Niewold, een soldaat van ons
bataljon en regiment. Vlak voor het verlof
werden we met zijn allen wakker geschud op
een wel heel wrede en rauwe manier. Wakker
geschud,
omdat
veiligheid
niet
vanzelfsprekend is en dat stabiliteit in de
wereld effort kost, heel veel effort. De MH 17 is
lafhartig uit de lucht gehaald en dat heeft ons
allen in Nederland geraakt, maar ons in het
bijzonder omdat een van onze kameraden aan
boord van dit inmiddels beruchte vliegtuig zat.
De herdenking die door ons is verzorgd, was
voor ons allen indrukwekkend. We hebben de
familie de juiste eer en egard gebracht die het
verdient. Ik wil jullie allen nogmaals danken
voor jullie inzet, want dat is ook wat ons
regiment sterk maakt. Kameraadschap en
onderlinge verbondenheid.

45 Pantserinfanteriebataljon RIOG
Ondanks de ingrijpende en tijdrovende
logistieke operatie van de verhuizing heeft het
bataljon een aantal zeer aansprekende
resultaten behaald. Het is m.i. onacceptabel
om te stellen dat het bataljon “wegens
verbouwing” is gesloten, daarom hebben wij
deelgenomen aan diverse competitieve
activiteiten
en
gaan
de
oefeningen
onverminderd door. Tijdens de Schiet
Opleiding Bergen (SOB) hebben pelotons van
de Bcie en Ccie deelgenomen aan de CV90
schietwedstrijden. Er is KL-breed gestreden
voor de ”van Uhm trofee” en voor het tweede
achtereenvolgende jaar hebben we de trofee
gewonnen. Sterker nog ook de tweede plaats
was voor ons. Gelijktijdig speelde de wedstrijd
“Zilveren Kijker”, voor de verkenners. In een
ongekend
sterk
veld
heeft
ons
verkenningspeloton een zeer verdienstelijke
derde plaats behaald. Al met al prestaties waar
wij terecht trots op mogen zijn. Naar mijn
mening is deelname aan wedstrijden
onlosmakelijk verbonden met ons vak. Ons
werk gaat over winnen en winnen is een
houding en dus ook mindset. Ook voor het
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waarbij we ons van de goede kant hebben
laten zien. Iedereen was op tijd bij de bussen,
wat mij betreft is dat een discipline zaak, waar
goed invulling aan is gegeven. Daarnaast is
ruimte gevonden in het programma om onder
leiding van de Dominee het voormalige
concentratiekamp Theresienstadt te bezoeken.
Een indrukwekkende ervaring, die bijdraagt en
vorming in de breedste zin.

volgende jaar gaat ons bataljon daarom aan
verschillende wedstrijden deelnemen, zoals de
Bartels Beker, Menno van Coehoorn, van Uhm
trofee en de Zilveren kijker.

We hebben het afgelopen kwartaal zeker niet
stilgezeten en we blijven met z’n allen hard
voorwaarts gaan richting het Kerstverlof. Ik heb
daar veel vertrouwen in.

Kortom, ik kijk uit naar volgend jaar.
Maar wedstrijden is niet het enige wat wij
hebben gedaan. In de periode van 30
september tot en met 17 oktober heeft ons
bataljon als Bataljons Taak Groep (BTG)
getraind in Hradiste (Tsjechië). Ik benadruk
BTG, want zonder onze collega’s van de 112
Pagncie, 230 Clustercie, Hrstpel en Gnkpel
van onze brigade is ons bataljon niet zo
effectief.
Sterker
nog
zonder
deze
ondersteuning vallen wij stil en we kunnen ook
echt niet zonder ze.
De oefening Peacock Ultimatum in Hradiste
was een bijzondere ervaring. Bijzonder omdat
we gedurende langere periode weg van huis
zijn geweest. Het terrein was pittig voor de
voertuigen en de bemanningen, maar ook
tactisch is het een uitdagend oefengebied. De
uitdaging zat vooral in de geaccidenteerdheid
van het terrein, waarbij commandanten
voortdurend werden getest. De pelotons zijn
geëvalueerd en gecertificeerd, genoeg punten
ter verbetering, maar al met al ben ik heel
tevreden. Na trainingen op niveau IVa en b
heeft het bataljon de cien geaccommodeerd
met een niveau Va scenario, waarbij het
gehele bataljon in volle breedte bij betrokken
was. De Dcie heeft doelen in de diepte
verkend, waarbij Acie en Bcie schouder aan
schouder, de diverse aanvalsdoelen hebben
genomen. De Ccie heeft heldhaftig weerstand
geboden in hun rol als vijand te voet. Peacock
Ultimatum was een noodzakelijke en
onmisbare schakel op weg naar de
gereedstelling van ons bataljon miv 1 juli 2015.
Tevens is deze training belangrijk geweest
voor de certificeringsoefening van de Acie en
Bcie in december van dit jaar. De Ccie
certificeert in januari tijdens de oefening “Allied
Spirit” in Hohenfels en daarmee zitten we op
“track” richting de oefening in juni volgend jaar.

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

De afscheidsceremonie van Tallander
Niewold
Mijn buddy en goede vriend had de pech dat
hij op donderdag 17 Juli op de inmiddels zo
bekende vlucht MH17 zat. Ik kreeg het
vreselijke nieuws te horen toen ik in Nijmegen
was. Het voelde alsof de wereld even stil
stond.
Op woensdag 27 Augustus hadden wij met het
gehele Bataljon de laatste eer bewezen aan
onze collega/vriend. Toen ik 's ochtends
opstond was het al goed te merken. Het was
niet een normale dag. Dit was de dag dat we
toch echt afscheid van Tallander zouden
nemen. Iedereen wist precies wat hij moest
doen want het was tot in de puntjes beoefend.
Zo voelde het ook deze dag, je wou het voor
de familie en voor hemzelf er perfect eruit laten
zien.

Maar we hebben niet alleen getraind. Ook
ontspanning en vorming is aanbod gekomen.
We zijn met z’n allen naar Praag geweest,

Halverwege de middag stond ik klaar met de
rest van de draagploeg om Niewold vanuit de
zaal naar de Bataljons appèlplaats te dragen.
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Tijdens de verplaatsing stond het gehele
Bataljon in de houding en bracht de ere-groet
naar Tallander en zijn familie. Toen de
ceremonie bezig was keek ik wel eens naar
familie en vond het zo erg voor hun dat dit hun
kind, broertje of vriend moest overkomen. De
vader van Tallander nam het steentje over van
het Bataljon en gaf het een plaats in het
steentjesmonument. Op dit moment kwamen 2
families samen tot een. Ik heb zelf contact
gehad met familieleden en het zusje vertelde
mij dat ze de salut schoten mega
indrukwekkend vond. Zo heftig dat het bijna
een film-achtige ceremonie leek maar werd
wakker geschud door de werkelijkheid.

dit werk totaal niet gewend. Omdat wij een
samengestelde groep hadden was er nog een
deel gewenning nodig dus het uitstijgen uit de
CV90 werd ook veel beoefend zo zagen de
eerste paar dagen eruit voor ons. De Natres
Onder leiding van Sgt 1 Jelies volgde hun
eigen ding even zodat ze later in de oefening
beter aankonden klikken bij ons. Zaterdag
stond in het teken van onderhoud en een
stukje ontspanning waarbij in de avond een
BBQ was en een Welpen test.
Week 2
Zondag ging de 2de week in en startten we in
de ochtend om langs de Bevo-straat te gaan
om alle benodigdheden op te halen voor de 2e
week. Nadat dat gebeurd was reden we met
de CV90 richting onze onderkomens waar we
die week zouden verblijven. nadat we alles
hadden opgebouwd en we gereed waren was
er tijd voor een stukje ontspanning want de
GV kwam langs. Aansluitend was het weer tijd
voor de wedstrijd Nederland - Mexico die
gelukkig met 2-1 werd gewonnen. Terug
aangekomen bij de onderkomens werd het tijd
voor een wachtschema en een WLP die
gemaakt moest worden. De volgende dag
gingen we kijken hoe we onze opstelling
zouden gaan betrekken en wat voor materiaal
we daar voor nodig zouden hebben, wat later
in die week nodig was. We wisten dat er dagen
aankwamen van weinig slaap, hard werken en
wachtdraaien dus, probeerden we onze zaken
zoveel mogelijk op orde te hebben.
Na veel aanvallen te voet en bereden
aanvallen te hebben gedaan kwamen we op
het punt om onze opstelling te betrekken.
Onder waarneming van onze voertuigen
konden wij als uitgestegen groepen de
hindernissen voor de vijand uitrollen, en alles
netjes weg leggen. Na dat dit was gebeurd
werden wij in de waarneming gelegd op onze
positie. Toen hebben we een paar keer het
afbreken beoefend en we waren er klaar voor.
Het duurde even voor dat het echte plaatje
ging rollen, maar nadat wij de vijand hadden
onderkend en dus daadwerkelijk moesten
afbreken ging alles vlekkeloos.
Het einde van de week brak aan dat was te
merken bij de meeste mensen. Gelukkig
hoefden we nog maar 1 grote aanval voordat
we terug keerde naar de Kazerne. Alle 3 de
pelotons gingen voorwaarts richting het punt
waar we werden opgehaald door de tonnner,
onderweg stuitten we nog op vijand, dus
moesten weer een lgo betrekken en er werd
weer een verkenning uit gegooid. Nadat
zichtbaar was wat het nou werkelijk was werd
de vuurbasis weggelegd (de natres) en gingen
wij als bewegend element er overheen. Na
een stuk lopen en even afwachten kwamen de
tonners ons ophalen om terug naar het kamp

Ik heb deze dag ervaren als een hele
verdrietige dag maar heb het gevoel dat wij als
bataljon er alles aan gedaan hebben om de
afscheidsceremonie van Tallander zo goed als
mogelijk te laten verlopen en hem nu zijn rust
te geven die hij verdient.
Tallander we missen je heel erg. Je bent en
blijft voor altijd in ons hart
Sld1 Berendsen
Ehd 3.6
Charlie HANEN Compagnie
KLIETZ
Week 1
In de ochtend op maandag reden wij vanuit
Ermelo naar Klietz, de reis duurde ongeveer 6
uur. Daar aangekomen was het eigenlijk direct
door naar de wedstrijd Nederland-Chili.na de
2-0 winst zat de sfeer er goed in. Terug
gekomen op de Kazerne waar we overnachten
moesten we door naar de Voertuigplaat om
alle dingen gereed te maken voor de eerste
week. De tassen en de 60L waren iets later
aangekomen dus moesten in de ochtend nog
even wachten tot we het veld in konden.
Aangekomen in het veld gingen we direct als
de
samengestelde
groep
contact-Drills
oefenen en de voertuigen gingen ook hun
eigen programma doen. Deze oefening zat ook
een groep van de Natres aangesloten bij ons
dus dat was ook even wennen want hun waren
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te gaan. Daar aangekomen was het tijd voor
wat onderhoud en telling van het spear
materiaal.
De laatste dag was aangebroken, dus het was
tijd om onze kamer en andere spullen op te
ruimen en ons klaar te maken voor de
terugreis richting Ermelo. Om 08:00 zouden de
bussen gereed staan om ons terug te brengen
maar door een miscommunicatie zijn de
bussen pas 's avonds om 19:15 aangekomen.
Een grote tegenslag voor de meesten, want
iedereen wist dat we in de nacht pas aan
zouden komen rond de klok van 02:30.
Gelukkig hadden we het weer mee en scheen
de zon goed dus iedereen probeerde er het
beste van te maken er werd een voetvolley
veld gemaakt, Mensen gingen zwemmen en
lekker genieten van de zon.
Na een lange rit en een pit-stop bij de KFC
waren we eindelijk weer aangekomen in
Ermelo en wisten dat ons weekend kon
beginnen!!

In Oktober 2013 begon de selectieprocedure,
en in November hoorden we dat het
daadwerkelijk
ging
gebeuren.
De
voorbereidingen beginnen dan direct.
Een hele waslijst aan zaken dienen dan
geregeld te worden, van KPU perikelen tot
legio formulieren invullen, van HIV testen tot
Visa, het was niet niks, tussen alle
werkzaamheden door. Gelukkig kon ik bouwen
op de maten van de Acie, die links en rechts
wat kooltjes uit het vuur haalden. Eind Maart
e
zat de klus er bij het 45 op, en kijk ik terug op
een ge-wel-dig afscheid. Nooit zal ik die
periode vergeten, dank daarvoor.
Op 13 Mei was het dan zover, en heeft smi
Diets ons in alle vroegte afgezet op Schiphol.
Na aankomst begon het avontuur direct, en
zijn we in drie dagen van Houston, via San
Antonio en Fort Stockton naar El Paso
gereden. Om jullie een idee te geven, dat is
een grove 18 uur rijden, en dan heb je alleen
in Texas gereden.
We wonen op Fort Bliss in El Paso, de
thuisbasis van de USASMA, maar ook van de
1st Armored Division, The Old Ironsides. Fort
Bliss is een ongelofelijk grote base aan de
grens met Mexico, en herbergt circa 35.000
militairen. Vanuit de lucht gezien bestaat deze
base uit grote vierkante vlakken, variërend van
woonruimtes tot werklocaties. Er is een groot
winkelcentrum (openbaar voor burgers), een
vliegveld en er zijn 6 gyms. Niet te vergelijken
met onze kazernes. De studenten van de
USASMA hebben de mogelijkheid om op Fort
Bliss wonen, daar zijn speciale woonwijken
voor. In mijn geval, als student uit Nederland,
krijgen we huurmeubels om het huis in te
richten. Goed te doen voor een jaartje. Eén
jaar, zolang duurt de cursus voor een
internationale student. Op 21 Mei moest ik me
melden op de academy, en begint het gelijk.

Sld1 Evans
B “LEEUWEN” Cie
EEN TROTSE PAUW OP DE
UNITED STATES ARMY SERGEANTS
MAJOR ACADEMY
Voor degenen die mij niet kennen, ik ben smi
e
Dennis Rijsenbrij en heb bij het 45 painfbat
RIOG gediend van 2005 tot maart 2014. Bij de
Bcie als OPC en SMO, bij de Acie als CSM.
Afgelopen Mei ben ik met mijn gezin
vertrokken naar de Verenigde Staten, om de
Sergeant Major Course (SMC) te gaan volgen
aan de United States Army Sergeants Major
Academy (USASMA) in El Paso, Texas. Al
mijn hele carrière als onderofficier wilde ik dit
avontuur aangaan. Een unieke kans voor mij
en mijn gezin om de Amerikaanse Landmacht
én de Amerikaanse cultuur te leren kennen.
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De daadwerkelijke SMC bestaat uit
semesters (departments) van 8 weken:

Ik zal een opsomming geven van de inhoud,
met een korte uitleg daarbij.
De start is een cursus Academic Writing
style. Gedurende de SMC zelf dienen er veel
stukken geschreven te worden. Dat gaat
allemaal volgens een strikte stijl. De eerste 6
weken bestaan dus uit het aanleren van deze
schrijfstijl, maar ook aan zinsopbouw wordt
aandacht besteedt,
zodat men als
internationale student volgens de Amerikaanse
stijl kan werken en schrijven.
Na deze zes weken begint de Preparatory
Course. Deze cursus bestaat uit twee weken.
In deze twee weken worden eigenlijk alle
onderwerpen aangetipt die in de “grote” cursus
terug komen. Het doel hiervan is de
internationale studenten een ondergrond te
geven, en we niet teveel achterlopen op de
Amerikaanse collegae.
Na de eerste twee voorbereidende maanden
begint dan de daadwerkelijke cursus. Met heel
veel Amerikaanse poeha wordt het geopend,
best grappig om te zien hoe groots ze dat
aanpakken. Voor de goede orde; er zijn 463 (!)
studenten, waarvan 37 internationals, uit 32
landen. Voor de Amerikaanse Master
Sergeants (2%) is het een uitzondering dat ze
echt naar deze Academy mogen komen. Het
overige deel dat Sergeant Major wil worden
doet dat via een Online cursus.
De
internationale studenten komen onder andere
uit Australië, Singapore, Georgië, Duitsland en
Malawi. Inderdaad, vanuit de hele wereld. In
de toekomst wellicht erg handig voor mijn
netwerk,
aangezien
er
ook
landmachtadjudanten op deze cursus zitten
(☺). Veel van de cursisten worden binnen nu
en 10 jaar landmacht adjudant binnen hun
eigen leger, wat aangeeft dat de cursus hoog
aanzien heeft in de wereld. De internationals
krijgen tevens een “sponsor” toegewezen. Dat
is een Amerikaanse student die zich heeft
opgegeven buitenlandse studenten te helpen
tijdens de studie. Erg handig!
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Department of Army Operations (DAO): In
dit department wordt er aangeleerd plannen te
maken op brigade en divisie niveau. De inhoud
bestaat uit Cretologiën, teken conventies en
vanzelfsprekend de Amerikaanse versie van
het OATDOEM. Hierin zijn twee testen
verwerkt, een open en een gesloten boek test.
Zoals voor ieder examen hier geld, falen is
hertest, hertest falen is met pensioen (!!!). Er
hangt dus best wat van af voor mijn
Amerikaanse collegae.
Department of Training and Doctrine (DTD):
Hoewel de naam vermoed dat het hier om
opleiden en trainen gaat, is dat maar deels
waar. Er wordt inderdaad aandacht besteed
aan opleiden en trainen, maar een groot deel
gaat
over
de
Amerikaanse
(oorlogs)
geschiedenis. Dat betekent veel lezen,
research doen, en veel stukken schrijven. De
hoeveelheid stof wordt als pittig ervaren.
Department of Command Leadership (DCL):
Dit semester wordt gestart met MRT (military
resilience training), oftewel, een twee weekse
weerbaarheidstraining. Hoe ga ik om met
negatieve ervaringen, en hoe kan ik mezelf en
de eenheid daar beter tegen wapenen. Klinkt
misschien wollig, maar zeker geen overbodige
luxe
hier.
Veel
van
deze
Senior
Onderofficieren hebben ontzettend veel
meegemaakt, sommige zijn zelfs nog
herstellende van een oorlogsverwondig. Na
deze twee weken gaat het over leiderschap op
hoog niveau, inclusief essays schrijven. Voor
de examens dient men minimaal 80% te
scoren.
Department of Force Management (DFM): In
het kort, personeel en logistiek. Hoe manage ik
nu grote eenheden, van recruteren, tot
contracten afsluiten, tot de structuur van de
gevechtslogistiek.
Department of Joint, Intergovernmental,
Interagency and Multinational (DJIIM): Dit
department wordt als zeer pittig ervaren. Dit is
“the big picture”. In Jip & Janneke; President
Obama besluit een land binnen te vallen; en
dan? Op strategisch niveau worden hier
plannen gemaakt. Hoe creeert men een
coalitie? Wat zijn de factoren van invloed op
de operatie? Hoe communiceer ik met Airforce,
Navy and Army? Maar ook, hoe integreer ik
andere landen in het Amerikaanse optreden?
Een heel breed onderwerp, maar super
interessant.
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Afsluitend, ik hoop jullie een beetje inzicht te
hebben gegeven in wat deze cursus inhoudt.
We genieten met volle teugen, altijd lekker
weer, en ontzettend veel te zien en te doen. Ik
volg het bataljon op de voet, en heb gezien dat
jullie ondertussen zijn verhuist. Met trots draag
e
ik hier mijn 45 embleem, en laat geen
mogelijkheid onbenut aan mijn Amerikaanse
makkers uit te leggen waar het Bataljon voor
staat.

Je merkt al, dit zit wat anders in elkaar als in
Nederland. Persoonlijk vind ik een aantal
onderwerpen te hoog gegrepen, en zijn niet
van
meerwaarde
voor
een
Senior
Onderofficier, maar goed, zo zit het hier nu
eenmaal in elkaar. De student wordt op
werkelijk
alles
beoordeeld;
Examens,
speechen,
participatie,
leiderschap
en
schrijven. Overal krijg je een cijfer voor, en
deze worden verwerkt in de gemiddelde. Dat
betekent een hoge druk. Deze wordt extra
vergroot door de hoeveelheid huiswerk.
Gemiddeld is er tussen de 2 en de 4 uur per
dag studie ’s avonds. Houdt je van de straat
zeg maar.

Ik ga jullie zien, en hopelijk drinken we dan
bier!
Smi Dennis Rijsenbrij
Student USASMA Class 65
“Strength in Diversity”
(Voor de geintresseerden:
Rijsenbrij in de USA)

Familie

Seminar Innere Führung te Straussberg,
Berlijn
Zondagmiddag vertrok ik met een gemengd
gezelschap van onderofficieren van de Marine,
Luchtmacht, Marechaussee en Landmacht
naar Straussberg om daar een week een
seminar te volgen over leidinggeven tijdens en
voor een missie. Na ongeveer 6,5 uur rijden
kwamen wij aan bij het “Zentrum fur Innere
Führung”. Hier komen militairen uit de hele
wereld naar toe om lessen communicatie en
seminars (zoals deze) te volgen. We werden
goed onthaald en kregen onze kamersleutels.
De gehele cursus werd het DT gedragen.
Maandagochtend
werd
er
gezamenlijk
ontbeten en aansluitend werden we door de
seminarleider meegenomen naar het leslokaal
voor de inleiding van het seminar. Nou zou je
denken dat iedereen zich eerst zou
voorstellen. Dit was echter niet het geval. De
reden hiervoor was, dat de Duitse delegatie er
nog niet was. In plaats van het voorstelrondje
kregen we een presentatie over huursoldaten
en huurlegers in de wereld. Denk hierbij aan
Blackwater en dergelijke.
In de middag kwamen onze Duitse collega’s
en begonnen we met de voorstelronde. Dit
was even wennen, omdat we dit in het Duits
moesten doen. De rest van de week waren er
gelukkig twee tolken die voor ons de
vertalingen verzorgden.
Aansluitend werden we gelijk in het diepe
gegooid en kregen we een presentatie over de
filosofie van het leidinggeven van de
bundeswehr. Als je kijkt naar het Nederlandse
en Duitse leger zijn de verschillen op dit vlak
erg groot, maar zijn we erg aan elkaar
gewaagd. ’s Avonds hebben we met onze
Duitse collega’s nog een “Ice breaker” gehad
om elkaar beter te leren kennen.

Wat deze cursus voor Internationals extra
interessant maakt, zijn de field trips. De
academy is er veel aangelegen de
internationals zoveel mogelijk mee te geven
van de Amerikaanse cultuur. In de praktijk
betekent dat museum bezoekjes in de
omgeving, maar ook culturele reisjes met het
hele gezin. Op zo’n trip gaan we met ongeveer
100 man diverse onderwerpen en steden af.
Van “het landelijke en vrije leven” (kanoën,
paardrijden, schieten), tot een week San
Antonio (the ALAMO) en Austin, waar we een
inzicht kregen in de Texaanse politiek in het
Capitool. Ook wonen we een zitting bij op de
rechtbank, of worden vrijwiligerorganisaties
bezocht. Alles om ons hun cultuur te laten
zien. De kids vrij van school, en hup, op
avontuur. Einde van het cursus jaar gaan we
ook nog naar Washington. Daar wordt een
bezoek gebracht aan het Pentagon, maar ook
aan diverse monumenten. Als ik het goed heb
gaan we ook nog even bieren met de Sergeant
Major of the US Army, in zijn achtertuintje.
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Dinsdag stond in het teken van het creëren
van werkgroepen, deze bestonden uit
combinaties van Duitse en Nederlandse
militairen. De onderwerpen waren opleiding en
uitrusting, het leger in de media en hoe de
burgerbevolking tegen het leger aan kijkt. We
moesten met onze Duitse collega’s over deze
onderwerpen discussiëren en opschrijven wat
de verschillen waren tussen onze twee
organisaties.
Deze
verschillen
of
overeenkomsten moesten wij de volgende dag
presenteren aan de andere werkgroepen. ’s
Middags hebben we een bezoek gebracht aan
het herdenkingsmonument Seelöwe. Dit was
een essentiële locatie gedurende de inname
van Berlijn tijdens de 2e Wereldoorlog. ’s
Avonds zijn we met de hele groep wezen
kegelen, waarbij Nederland dik 1e is
geworden.

groep zelfstandig Berlijn in geweest, waar we
wat monumenten bezochten en een klein
biertje hebben gedronken.
Donderdag gingen we wederom Berlijn in en
begonnen we in de Bundestag, het Duitse
parlementsgebouw. Daar hebben we een
gesprek gehad met de vaste commissie voor
defensie. Wat daar aan bod kwam, was het
leveren van wapens aan de koerden in Irak.
Hoe dat tot stand is gekomen en wat de
oorzaak was. Na de ontmoeting met een deel
van de commissie kregen we een rondleiding
door de Bundestag en de Reichstag.

Woensdag zijn de hele ochtend de
presentaties gegeven over de onderwerpen
die we de dag ervoor moesten opschrijven.
Wat er uit kwam, is dat beide legers veel
hetzelfde doen. Het grote verschil is, dat het
Duitse leger meer geld heeft voor opleidingen.
Als we kijken naar uitzendingen hebben zij ook
een MGO/MGI en zij worden net als wij
gekleed als zij op missie gaan. Waar wij in
uitblinken,
is
de
omgang
met
de
burgerbevolking.
Zij
hebben
wel
wat
evenementen, maar zoals wij bijvoorbeeld
beëdigingen houden in den lande, doen zij dat
niet. ’s Middags zijn we met het gezelschap
naar de Nederlandse Ambassade in Berlijn
gegaan. Daar kregen we een presentatie over
de verschillende projecten waarbij het Duitse
leger en het Nederlandse leger samenwerken.
Op dit moment zijn dat 120 projecten van een
simpel
softwareprogramma
tot
een
radarinstallatie op een boot. Na de presentatie
werden we rondgeleid in Berlijn langs
Checkpoint Charlie en de Brandenburger Tor,
maar ook door wijken waar je nog goed de
verschillen tussen de beide zijden van de muur
kon zien. Na deze rondleiding zijn we met de

Na
de
middaglunch
zijn
we
naar
“Wehrbauftragte”
geweest,
dit
is
de
ombudsman van het leger. Hier kunnen Duitse
militairen terecht met vragen over racisme,
loon en andere problemen. Dit vergelijkbaar
met onze IGK. Het verschil is dat dit in
Duitsland burgers zijn, die de verschillende
zaken oppakken, bij ons zijn dit militairen. Na
dit bezoek in Berlijn hebben we de dag
afgesloten met een gemeenschappelijk
avondmaaltijd.
Vrijdag, de laatste dag van het seminar, was
puur een afsluitdag. Kamers opleveren,
evalueren, certificaat van deelname
in
ontvangst nemen en afscheid nemen.
Over het algemeen heb ik inzicht gekregen in
de verschillen en overeenkomsten tussen het
Nederlandse en Duitse leger. Als we kijken
naar de projecten waarin Nederland en
Duitsland samenwerken, komen wij goed mee
in de top.

Dit was erg interessant, door invloeden van
voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog,
verschillen tussen oost en west, en moderne
invloeden.

Sgt1 Link - OPC ehd 6
A “BOEAJA” Cie
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Regimentssportdag

PFO (Pantser Functie Opleiding) die gegeven
werd door de Alfa compagnie. Na de PFO
zouden we in eerste instantie ook bij de Alfa
terecht komen. Echter kregen we te horen dat
er 1 man werd uitgekozen die naar het
Verkenningspeloton zou gaan.

De sportdag begon zoals elke sportdag begint.
Het welbekende appèl.
Na dit appèl werd de groepsindeling gemaakt
naar wat ongeveer gelijke groepen moesten
zijn om de competitie eerlijk te houden.
Het eerste sportmomentje wat op het rooster
stond was de shuttelrun test beter bekend als
de “Piepjes” test.
Dit gevolgd door een stukje hobbelen in gvt
broek en compagnies trui naar een
geïmproviseerde touwbaan te verplaatsen.
Aangekomen bij het desbetreffende punt was
de opdracht als volgt; Neem de touw hindernis
baan en verzamel de cijfers & coördinaten om
de routen uit te stippelen naar het volgende
punt.
Zo gezegd zo gedaan, aangekomen op het
coördinaat was de opdracht duidelijk.
De blinddoek werd omgedaan en het wapen
voor je neer gezet de rest spreekt voor zich.
Na dat dit eenmaal was uitgevoerd was het in
een looppas verplaatsen naar het punt
materiaal herkenning het trainen van de ogen
niet
geheel
onbelangrijk.
Nadat alle voorwerpen dan wel niet dan wel
wel waren gevonden en ingetekend was het
alweer zover om te verplaatsen en dit uiteraard
in
de
looppas.
Een spinnenweb loop op kaart en kompas
stond
op
het
programma.
Na eenmaal al de hoeken van de kaart gezien
te hebben, was het tijd voor een test over
kennis.
Niet zomaar kennis, maar kennis over het
bataljon.
Vragen beantwoorden terwijl één vent loopt en
de rest in voorligsteun licht.
Gelukkig was daar ons geheime wapen de
“Sgt Post van het 45e painifbat c-cie“ die
helaas later niet meer mocht worden ingezet
vanwege zijn kennis over het bataljon.
Het laatste onderdeel was een stuk stekkeren
met de brancard naar de naar wat uiteindelijk
een feestelijke afsluiter zou moeten zijn maar
wegens omstandigheden een barbecue in
rouw sfeer dit vanwege het verlies van de
gewaardeerde collega De Sld1 Tallander
Niewold.
Ik kan met tevredenheid zeggen:

Na 9 weken, een week voor onze
eindoefening, kwam het nieuws dat we met 6
van de 7 man bij het verkpel zouden komen
als chauffeur fennek, de 7e man ging naar de
Charlie compagnie.
Na onze eindoefening gingen we gelijk mee
naar Duitsland voor 2 weken.
We gingen er allen heen met dubbele
gevoelens, we waren allemaal blij dat we zo'n
kans kregen, tevens vonden we het een
geweldige functie. We wisten dat de jongens
van het verkpel daar zaten omdat ze
uitblonken en voor de functie hadden
gevochten, de meeste hadden uitzendervaring
en ze hadden allemaal veel kennis en
ervaring. Wij snapten ook dat sommigen
mensen het raar vonden dat er onervaren
jongens op een vervolgfunctie geplaatst
werden. Maar in Duitsland bleek al snel dat
we goed werden opgenomen in de groep.

Het was een leuke sportdag.
Sld1 de Boer - Ehd 3.5
C “HANEN” Cie

Een ieder van ons heeft het erg naar zijn zin bij
het Verkpel, maar het is soms ook wel
doorbijten met de hoeveelheid informatie die
we tot ons moeten nemen. In de tijd dat wij nu
bij deze groep zitten hebben we al veel
geleerd bijvoorbeeld: over de Fennek, soorten
verkenningen, BMS, contactdrills en CTR
(Close Target Recce). We kregen gelijk veel

Instroom bij het verkenningspeloton
Vanuit onze MFO (Manoeuvre Functie
Opleiding) kwamen we terecht bij 45
pantserinfanterie bataljon. Hier begon onze
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trainingsorganisatie uit Amersfoort
ter
beschikking, en ga zo maar door.
Wij hadden samen, geïntegreerd met ehd 3.4
ontspannen maar kwalitatief goed getraind,
zowel op de SOB als in Nederland(Tactis)
naast het reguliere oefen programma.
Daarnaast was de sfeer binnen beide pelotons
goed,
met
tijd
en
ruimte
voor
ontspanning(BBQ, biertje). Dit heeft ervoor
gezorgd dat beide eenheden goed voorbereid
verschenen aan de startlijn met een gezonde
dosis spanning en de wil om te winnen!!
Donderdag de 4de september, was voor ehd
2.5 D-day. Het weer was goed, de Cv90’s
gejusteerd en het peloton was gereed. Dan
begint het wachten in het Warteraum,
afgeschermd van de buitenwereld om iedereen
zonder voorkennis voorwaarts te laten gaan.

verantwoordelijkheid waar we veel hulp bij
kregen van de ervaren jongens. Hierdoor zijn
we met grote stappen vooruit gegaan met
ervaring, maar we weten dat we er nog lang
niet zijn.
We zijn goed opgenomen door de groep. Maar
het echte werk gaat pas beginnen als we het
Fennek rijbewijs hebben. Daar wachten we al
lange tijd op, we hopen dat het bataljon ervoor
zorgt dat we deze snel kunnen halen.
We hopen in de toekomst nog veel meer
nieuwe dingen te leren bij de groep dan wel bij
cursussen die we hopelijk veel mogen volgen.
Hopelijk dat we in de toekomst net zoveel
kennis weten te krijgen als onze collega's en
het op een dag aan nieuwe mensen kunnen
doorgeven.
Sldn Van Duinen, Verschoor, Huuskes, Le
Fevre, Payer, Evers
D “FENNEK” Cie
De ”van Uhm Trofee” 2014
In de week van 1 t/m 5 september was de
tweede (officiële) editie van de ”van Uhm
Trofee”. Na de overwinning van ehd 3.4 vorig
jaar, was dit jaar de eer weggelegd voor ehd
2.5 en ehd 3.4 om de titel namens het bataljon
te prolongeren.
De week voorafgaand aan de wedstrijd zijn
door beide eenheden gezamenlijk getraind.
Door gebruik te maken van elkaars voertuigen,
kennis en gezonde competitie maakte beide
eenheden grote sprongen voorwaarts op
niveau drie. De verschillen in het voortraject op
de SOB waren dusdanig klein dat beide
eenheden gecertificeerd en voorbereid waren,
met kwalitatief minimale verschillen. De
resultaten tijdens alle runs in de voorbereiding
waren uitstekend met onderling nihil verschil
waardoor het gevoel binnen beide eenheden
goed was om de trofee te winnen. De enige
factor die mij persoonlijk grijze haren bezorgde
was de inzetbaarheid van de CV90’s. Van de
tien auto’s die wij bij ons hadden waren er vijf
voor 75% inzetbaar.
Naarmate de wedstrijd naderde voelde je de
gezonde spanning binnen de eenheid
toenemen. Eindelijk was het dan zover; de
loting op dinsdagavond met aansluitend een
verkenning. Alle eenheden van de Mech waren
met één of twee pelotons vertegenwoordigd,
wat resulteerde in zes eenheden die gingen
strijden om de Trofee.
Op dat moment begint ook de psychologische
oorlogsvoering tussen de verschillende
eenheden op alle niveaus. Het ene peloton
had een trucje voor de justeringen, de ander
had
een
compleet
opleidingsen

Ehd 2.5 was als één na laatste peloton aan de
beurt. Eindelijk was het zover. Na de
vuuropening van het E vtg en het bijtrekken
van de rest was de actie begonnen.
Voorwaarts, achterwaarts, consolideren, einde
actie. Het gevoel binnen het peloton was direct
goed, maar niet euforisch. Nu is het wachten
op het laatste peloton van het 44ste voordat de
prijsuitreiking zal plaatsvinden.
Het moment is daar, de prijsuitreiking… Alle
eenheden staan opgesteld met daarbij alle
commandanten van de compagnieën en
bataljons. De spanning was voelbaar binnen
alle lagen(pelotons, CC’n, BC’n etc.) toen de
Generaal bd van Uhm de ranking vanaf zes
naar één bekend ging maken. Het eerste
victorie gevoel voor het 45ste was al binnen
toen bleek dat de dubbel voor het bataljon
was. Uiteindelijk, de verlossende woorden; de
winnaar van de ”van Uhm Trofee” 2014 is
geworden eenheid 2.5 met 988 punten!!!! De
ontlading en euforie was groots. Een kroon op
het werk voor alle tijd, energie en de niet goed
opnieuw momenten om zo uiteindelijk met een
verpletterend resultaat de Trofee mee naar
Ermelo/Havelte te nemen. Trots, dat is het
enige wat je kunt zijn als pelotonscommandant
op alle individuen binnen het peloton die een
TEAM maken. Zij hebben het uiteindelijk
gedaan!!! Mijn dank gaat ook uit naar ehd 3.4,
de ODBgp C/cie, Delta en de SMO’s die
tijdens deze twee weken ook deel waren van
het TEAM.
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Hier wil ik dan ook mee afsluiten: Together
Everyone Achieves More (TEAM)

Nadat ik genoten had van het feit dat we ons
initiële doel zo goed hadden behaald moest ik
samen met de rest me weer gauw klaarmaken
en focussen op het volgende doel: de van
Uhm trofee.
We mochten als tweede van start gaan, en
nadat de Luitenant onze meteo en merkpunten
verdeling bepaald had bleef alleen het Evoertuig in de waarneming en gingen de
andere
voertuigen
achterwaarts
in
afwachtende positie tot het eerste contact.
Het laatste schot viel en we mochten veilig
stellen. De schietbaan af en in afwachting op
ons resultaat met de andere pelotons
meekijken. We hadden er in eerste instantie
niet het beste gevoel over onze actie. En nadat
ik een aantal pelotons had bekeken vrees ik
ervoor dat we onderaan zouden belanden.
Mijn vrees om als laatste te eindigen viel in het
niets met het goede nieuws wat we te horen
kregen bij de prijsuitreiking. We waren
ondanks mijn mindere gevoel over de actie op
een zeer respectievelijke tweede plaats
geëindigd.
e
Ondanks dat we met het 1 peloton van de
Charlie ‘Hanen’ Compagnie, de welbegeerde
Generaal van Uhm Bokaal niet konden
verdedigen, is hij nog wel meegegaan met het
e
45 .
Uiteindelijk heb ik deze SOB/SOMS met een
zeer tevreden gevoel af kunnen sluiten.

2.5 R uit!!!
B “LEEUWEN” Cie
De “Van Uhm” Trofee
Het begon uiteraard met de voorbereiding. Zo
ongeveer een week of 8 voordat we naar
Bergen vertrokken voor de schietoefening
werden
we
praktisch
geheel
nieuw
samengesteld. Het was een mix van ervaren
en
onervaren
voertuigcommandanten,
boordschutters en chauffeurs. Ikzelf was hier in
dit plaatje een relatief nieuwe boorschutter.
In de voorbereiding begon de gehele
voertuigbemanning naarmate we meer met
elkaar samenwerkten, steeds beter op elkaar
ingespeeld te raken. Er werden duidelijke en
overzichtelijke afspraken gemaakt, en dit
maakte dat het steeds soepeler verliep. In dit
korte en intensieve trainingsprogramma werd
er in eerste instantie naar gestreefd om de
certificering van de C Module te behalen, en
daarnaast voor de deelname aan de wedstrijd
om de Generaal van Uhm Bokaal.
Het trainingsprogramma bestond voornamelijk
uit oefenen in TACTIS en met Stealbeast.
Tevens zou deze Sob de eerste keer zijn dat
wij samen zouden schieten.
Voor mij was het nog wel redelijk spannend
want dit peloton had vorig jaar ook al de van
Uhm trofee gewonnen, dus met mijn weinige
ervaring als boorschutter moest ik de trofee
verdedigen.
Na een week vol schieten en evalueren
stonden we voor de start om de certificering
van de Module C te behalen. Vol vertrouwen
en goede moed gingen we voorwaarts, alle
afspraken
en
evaluatiepunten
in
het
achterhoofd meegenomen, begonnen we aan
de certificering. In spanning wachtte ik op de
uitslag, maar met een slecht onderbuik gevoel.
Dit onderbuik gevoel bleek later terecht toen
we te horen kregen dat we de certificering de
eerste poging nipt niet gehaald hadden. Maar
we lieten het er niet bij zitten en gingen vol
goede zin de volgende poging in waarin we
met vlag en wimpel en Module C behaalde.

Sld1 Wielink
C “HANEN” Cie
Oefening Peacock Ultimatum I,
Hradiste, Tsjechië, week 40 t/m 42 2014
Dinsdag 30 september was het zover; het
vertrek naar Hradiste in Tsjechië!
’s Ochtends vroeg stapten we in de bus waar
we na zo’n 12 uur aankwamen op de base..
Nadat we de PGU uitgeladen hadden en de
veldbedjes waren opgezet konden we
plaatsnemen in een grote slaaptent waar we
met de complete Cie de komende 3 weken
zouden verblijven.
De eerste week werd het voertuig personeel
tactisch getraind d.m.v. COVO en TOOK en
kon het uitgestegen gedeelte zich te voet
vermaken in het uitdagende oefenterrein. Voor
velen was dit de eerste keer dat ze in zo’n
bergachtig terrein gingen werken, dus het was
wel even omschakelen van het vlakke
Nederland naar het bergachtige Tsjechië.
In deze eerste week werden vanuit een
patrouille
basis
meerdere
offensieve
pelotonsacties ontplooid. Zo werden o.a.
hinderlagen gelegd, verkenningen uitgevoerd
en werden meerdere aanvalsdoelen succesvol
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uitgeschakeld. Toen iedereen aan het einde
van de week dacht terug te gaan naar de
base, was er nog een ´verrassing´. Er was toch
nog teveel vijand in de omgeving aanwezig,
dus werd er gekozen om nog 1 grote aanval te
doen met de CIE. Toen we na de verkenning
het juiste bosperceel terugvonden in de dichte
mist werd ons 1 ding duidelijk; we wisten
inmiddels dat er dichte stekelbebossing was in
het oefengebied, maar dit sloeg werkelijk alles!
Je zag bijna geen hand voor ogen en voor je
het wist was je voorganger uit het zicht
verdwenen of lag je zelf in 1 of andere kuil die
je niet gezien had.

het bataljon die het zonder condoom gedaan
hadden.
In Praag was het uiteraard weer heel gezellig
en de biertjes smaakten prima.
Om 01:00 stond helaas het vertrek al weer
gepland, wat eigenlijk veel te vroeg is voor
zo’n stad.
De zondag werd er uitgeslapen en werden de
e
voorbereidingen voor de 2 week opgepakt.
Deze stond namelijk in het teken van het
gecombineerde optreden en de niveau 3
meting.
Maar voordat we het veld ingingen, gingen we
op de maandag eerst nog naar het
concentratiekamp
‘Theresienstadt’
onder
leiding van de Dominee Sent.
Hier kregen we een goed beeld van hoe het er
vroeger uitgezien moet hebben en wat de
leefomstandigheden waren in het kamp. Best
indrukwekkend om te bedenken hoe het
gevoeld moet hebben om hier te moeten
zitten!

Uiteindelijk werd dan toch het aanvalsdoel
gevonden en na vuuropening door EHD6
konden we voorwaarts en werd ook dit doel
weer uitschakelt. Eenmaal aangekomen bij de
rugzakken kon de terug verplaatsing naar de
base beginnen en nadat we alle logistieke
zaken geregeld hadden, was het tijd voor ons
welverdiende weekend; BBQ, Praag en
Theresienstadt!

In week 2 stond het gecombineerd optreden
centraal waarbij de focus lag op de niveau 3
meting.
Dinsdag
en
woensdag
werden
de
onderwerpen beoefend die gemeten zouden
worden waardoor we op de donderdag en
vrijdag tijdens de daadwerkelijke meting
optimaal konden presteren. De leerpunten
werden goed meegenomen en na de meting
e
was het alweer tijd voor het 2 weekend waarin
voornamelijk veel onderhoud werd gepleegd.

Voor vertrek naar Praag werd er een goede
voorlichting gegeven door de SMI-Binsma.
Zo kwamen onder andere de meeste soa’s
aan bod, inclusief de meest gore plaatjes met
de effecten ervan. Aansluitend werd nog een
prima demo gegeven over het gebruik van een
condoom en alle tips die bij het stappen in
Praag van pas kunnen komen.
Een ‘lesson learned’ van vorig jaar dus, zodat
de geneeskundige dienst dit jaar geen
overuren hoefde te draaien voor mensen van
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Ook werd er nog gesport (complimenten aan
de sport voor de survivalbaan) en werden de
voorbereidingen voor de laatste week
opgepakt.

In
deze
weekendbreak
stond
een
middag/avond/nacht Praag voor de deur.
Iedereen had zich weer helemaal klaar
gemaakt en opgefrist om vervolgens een
kleine anderhalf uur in de bus te zitten richting
Praag.
Eenmaal aangekomen in Praag was het toen
de deur open ging de eerste de beste kroeg
opzoeken om een lekker drankje te nuttigen of
om een lekker wat te gaan eten. Want ja, na
een weekje onze lieftallige chef Martin heb je
wel zin in wat anders.
Voor sommige was het daarna wat rondlopen
door de stad om wat leuke dingen te gaan
bezichtigen.
Maar voor de meesten onder ons was het al
snel een kroeg induiken en een lekker drankje
nuttigen en alvast wat in te drinken om daarna
een mooie club op te zoeken .
Toen de avond begon zat de stemming er al
goed in want ja de prijzen voor een drankje in
Praag zijn toch wat gunstiger dan hier in
Nederland.
Zo betaalde sommigen omgerekend €1,20
voor een halve liter nou probeer dat maar is in
Nederland voor elkaar te krijgen.
Maar na zo’n leuke avond is het ook al weer
snel 1 uur en ja dan staat de bus weer te
wachten om ons terug te brengen naar ons
kamp. Om half drie - drie uur waren we terug
op het kamp en wilde iedereen wel naar bed
toe. De zondag konden we lekker eten en
daarna begonnen we met de laatste twee
weken van de oefening.
Naar mijn inzicht hebben de meesten wel een
zeer mooie avond gehad in Praag.
En ik denk dat als we weer naar Tsjechië gaan
dat we het zo weer moeten doen.

De laatste week hadden we twee niveau 4
acties gepland staan waarbij voor ons het
nemen en beveiligen van de brug als grootste
opdracht stond zodat de genisten ongestoord
hun werk konden doen. Nadat we tijdens de
eerste actie bestookt werden door mortiervuur,
e
kozen we er tijdens de 2 actie voor om verder
van de brug te gaan zitten waardoor we geen
verliezen opliepen door vijandelijk mortiervuur.
e
Uiteindelijk liepen we tijdens de 2 actie flink in
contact met de C-Cie die al 3 dagen zaten te
wachten tot ze eindelijk eens in actie konden
e
komen. Aan het eind van de 2 actie op
dinsdagavond werd er ‘ijskast’ geroepen en
was de oefening ten einde. Woensdagavond
werd er nog vlees geschroeid en een biertje
gedronken tijdens de BBQ en de dagen
daarna was iedereen bezig met de
werkzaamheden voor de terugverplaatsing
naar Nederland.
De terugreis bestond vooral uit slapen en het
kijken van de hele dvd-box van ‘The Police
Academy’, tot grote ergernis van de aanwezige
staf in onze bus.
Al met al kunnen we terugkijken op een
geslaagde oefening met vooral in de eerste
week lekkere fysieke momentjes!
Kpl Piek Ehd 1.5
A “BOEAJA” Cie
Praag 2014.

Kpl1 Bijsterbosch
B “LEEUWEN” Cie

Op 4 oktober 2014 was het weer zover.
Na een week hard oefenen in Tsjechië hadden
we een welverdiende weekendbreak.

12

PEACOCK ULTIMATUM I - 2014

we direct oorlog voeren. "Welterusten" en het
licht ging uit.
De eerste week stond vooral in het teken van
retentie, even kijken hoe alles zat en hoe het
allemaal ook al weer ging. We waren met z'n
allen tevreden over hoe de zaken liepen want
veel van de kennis was blijven steken. Wat ook
is blijven steken zijn die brandnetels en alle
doorns die vast zaten in je been, het terrein
was vaak niet heel begaanbaar, maar hierdoor
was het ook weer uitdagend en leverde het
soms ook lachwekkende situaties op.
Wat ook zeer lachwekkend was en vooral
goed voor de groepsbinding was de
weekendbreak, met als klapper het stappen in
Praag. Met de bussen die hier in Nederland al
eeuwen afgeschreven zouden zijn, werden we
al slingerend door de bergen vervoerd naar
Praag.

Wij zijn in week 40 t/m 42 naar Hradiste in
Tsjechië, geweest voor de oefening Peacock
Ultimatum. Wij zullen u hieronder een verhaal
vertellen hoe wij deze oefening hebben
ervaren.
"Moooi, fijn! de oefening in Tsjechië" we
hadden er met z'n allen goed zin in, lekker met
de club op stap om een goede oefening te
draaien. Verhalen gingen al rond en we wisten
zeker dat we een goede tijd tegemoet zouden
gaan. 08:00 vertrek met de hele compagnie
naar Tsjechië. Eenmaal aangekomen bij de
bussen hebben we een kleine rekensom
gedaan en al snel werd bekend dat niet
iedereen die er stond in de bussen kon.
Uitgerekend onze eenheid moest wachten op
de bus die nog moest komen. De rest vertrok
al in oostelijke richting.

Enkele huisregels meegekregen van de
Compagnie Sergeant Majoor, waar we ons
dan ook maar beter aan konden houden. Het
eerste biertje hebben we met de hele club
gedronken maar al snel werd bekend dat
iedereen andere verwachtingen had van de
avond. Dus de groep kon gaan en staan waar
ze wilden als ze maar weer op tijd bij de
bussen waren. Het feestje werd uitbundig
gevierd en beloften en banden werden
gemaakt. U kent het wel. Na even goed
uitgeraasd te zijn in Praag sloeg de klok 01:00
en werden we met de hele club weer netjes
afgezet op het kamp Hradiste.

Na enkele uren vermaak op het cluster was
onze bus toch eindelijk in de hand en konden
ook wij richting Tsjechië. U weet dat, mocht je
een busreis maken van om en nabij de 11 uur,
dat iedereen een volle grabbag mee neemt om
zichzelf vol te drukken met al het eten en
drinken wat ze vooraf uit de supermarkten
hebben getrokken. 60 mensen, telt 60
grabbags, dus ook aan ruimte geen gebrek.
Na een lange reis en 3 keer de film
"Commando" gezien te hebben, zijn we
aangekomen in Tsjechië. Spullen uitladen, je
eigen bedje opzoeken en rap al je spullen voor
elkaar maken, want de volgende dag gingen
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De tweede week stond vooral in het teken van
niveau 3 metingen, zo kunnen de pelotons een
realistische inschatting maken waar ze staan
en waar ze de focus nog op moeten leggen om
zo 100punten te scoren op de niveau 3
certificering. Wij zijn alle 2 uitgestegen
personeel dus zullen we het ook vanuit ons
perspectief vertellen.
Een gecombineerde aanval houdt in dat we
met de CV's richting het doel rijden, deze
rijden naast elkaar met een dusdanige
tussenruimte dat als wij, de infantristen,
uitgestegen elkaar niet in de weg lopen. De
CV's bevuren het opgedragen doel met de
35mm dan wel de COAX om vlak voor de
bosrand de CV stil te zetten, dit is voor ons het
teken dat we uitstijgen en over de vijand gaan,
al springen voorwaarts en iedereen vuurt in
zijn eigen sector, vijand gezien? melding
geven en deze uitschakelen, beveiliging
inrichten en even gauw checken of hij echt
dood is, om vervolgens weer door te springen
tot aan een opgedragen stuk. Met z'n allen een
goede vuur positie zoeken en een
aangewezen groep zal nazuiveren, zodat we
zeker weten dat het gebied achter ons veilig is.
Iedereen is uiteindelijk weer aangesloten in de
linie, de CV's worden bijgetrokken en we gaan
"Instijgen, Instijgen, Instijgen". De vervolg actie
kan ingezet worden.
De laatste week stond in het teken van een
niveau 5 actie, een bataljonsgeleide actie. De
Charlie compagnie werd aangewezen als
oefenvijand en de Alpha, Bravo en Delta
compagnie zouden deze vijand uitschakelen.
Dit was voor ons een nieuwe ervaring omdat
dit de eerste keer was dat wij optreden in
combinatie met genie en de geneeskundige
dienst wat wij erg mooi vonden. De acties die
wij onder andere gedraaid hebben waren het
doorbreken van hindernissen in combinatie
met een hinderlaag en een bereden aanvallen
om zo uiteindelijk door te stoten naar het
einddoel, het doorbreken van een tankgracht.
Na een lange tijd in het bos gezeten te hebben
en vele acties gedraaid te hebben, waren we
toch ook wel weer blij dat we het bericht
kregen dat de bussen binnen nu en enkele
uren na het avond eten, hier weer op het
terrein stonden zodat we dit mooie, maar
vooral natte en klei- achtige terrein achter ons
konden laten. De busreis terug verliep goed en
‘s ochtends om 0600 kwamen we weer aan in
Havelte.
Onze indruk van deze oefening is dan ook dat
het een geslaagde oefening was, we hebben
veel geleerd, en over deze zal nog lang
gepraat worden.

De
niveau
drie
meeting
begon
op
donderdagochtend
en
eindigde
op
vrijdagmiddag. De donderdag begonnen wij als
peloton met het betrekken van het
verzamelgebied. Alles liep gesmeerd totdat de
kpl1 Doppenberg en Sld1 Land begonnen aan
‘de
graafwerkzaamheden’
(dit
bleek
onbegonnen werk, het leek wel of wij
wegwerkzaamheden aan het uitvoeren waren
op de A28) na veel gehak met de pioschop en
met behulp van de pikhouweel kwamen wij
toch nog tot een redelijke zit–put. Na een
avondje wachtdraaien, kokkerellen en inliggen
begonnen wij om 4 uur ’s nachts met het
loslaten van het verzamelgebied. Na het
loslaten kregen wij een drietal opdrachten.
Opdracht 1: Uitgestegen aanval
Op
het
moment
dat
wij
uit
het
pelotonsverspreidingspunt verlieten begon er
een verplaatsing van 2 klikken door de bergen
van Hradiste, dit liep gesmeerd, met hier en
daar een kleine val/glij partij. Aangekomen op
de LGO, werd de 360 gewaarborgd en ging de
verkenningsparty van start. Na de verkenning
werden wij als peloton weer meegenomen
naar de lijn van ontplooiing en op teken van de
LT gingen wij hoog voorwaarts, na ongeveer
200 meter kregen wij contact met een Fennek
en 6 maal vijandelijke paxen. Hier gingen wij
vlot overheen en mochten wij als echo groep
na- zuiveren. 6 maal kia en 1 maal Fennek
uitgeschakeld.
Na de consolidatie startten wij met opdracht
twee: Betrekken van trap 1 opstelling
Na een verplaatsing van 6 klikken kwamen wij
aan op locatie. Nadat wij uitgestegen waren
zijn wij zo heimelijk mogelijk naar voren
gekropen en asap
de trap 1 opstelling
betrokken. Het uitzicht was geweldig. Wij
keken vanaf de berg diep het dal in. Vanaf
onze locatie moesten wij drie merkpunten
onder waarneming houden en bij contact de
voertuigen uitschakelen en afbreken. Na twee
en half uur kregen wij de call loslaten van de
trap 1 opstelling.
In de CV gezeten kregen wij opdracht 3: De
bereden aanval
Onze LT kreeg te horen dat er op 4 klik 2
vijandelijke voertuigen waren gespot door onze
verkenners. De verplaatsing naar de vijand
verliep alles behalve soepel. Met kunst en
vlieg werk kwamen wij bij de lijn van
ontplooiing aan en startte de aanval. De twee
vijandelijke voertuigen werden eerst bestookt
met mortieren en vervolgens deed de CV goed
zijn werk en kregen wij de call voertuigen
uitgeschakeld. Hierna kwam het bericht door
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dat er een vijandelijke Fennek was
waargenomen op 1,4 klik. Met een
omtrekkende beweging verrasten wij de vijand
en schakelden wij de vijandelijke Fennek uit en
konden wij als peloton consolideren en nazuiveren en ook dat ging voorspoedig en zag
er netjes uit.

spoedig
naar Auschwitz-Birkenau
of
andere concentratiekampen werden gestuurd.
Op 30 oktober 1941 werd het getto opgezet.
Van 1941 tot 1943 functioneerde Seidl als
eerste commandant van het getto. Het kamp
Theresienstadt opende officieel zijn deuren
op 24 november 1941. Veel Joden uit TsjechoSlowakije werden naar Terezín gedeporteerd.
In 1942 werd de niet-Joodse bevolking van
Theresienstadt weggestuurd. Onder de nieuwe
bevolking bevonden zich veelal kunstenaars,
musici en juristen. Daardoor ontstond er een
druk cultureel leven in het getto. Het kamp
herbergde, naast volwassenen, ook zo'n
11.000 kinderen.

Tijdens de evaluatie van de kap met onze
romeo en de sergeanten konden wij nog even
genieten van de zon en de prachtige
omgeving. Na de evaluatie verplaatsten wij
ons terug richting de Base.
Al met al kunnen wij tevreden terug kijken op
een geslaagd optreden.
Sld1 Land – Ehd 3.6
C “HANEN” Cie
Theresienstadt
Afgelopen oefening zijn we in Theresienstadt
geweest, Een voormalig strafkamp en
concentratiekamp in de 2e wereldoorlog.
Theresienstadt, ook wel genoemd Terezin, ligt
60 km ten noorden van Praag in Tsjechie.
Heresienstadt bestaat uit 2 gedeelten: het
strafkamp in de kleine vesting en ongeveer
een kilometer daarvandaan het ghetto in de
grote vesting. De kleine vesting is zeer
indrukwekkend, evenals het crematorium
maakte veel indruk.

De Joodse gettobevolking had een zekere
mate van zelfbestuur: de raad van ouderen.
Deze raad had onder andere de taak om lijsten
op te stellen van wie gedeporteerd zou worden
en wie niet. Weigerde men met de Duitsers
mee te werken, dan zouden simpelweg alle
bewoners gedeporteerd en vermoord worden.
Ondertussen werden de leefomstandigheden
in Theresienstadt steeds slechter.

In 1943 werden
500 Deense Joden
naar
Terezín gestuurd. De Deense regering stond
er op dat het Rode Kruis toegang kreeg tot de
gevangenen. Eind 1943 kreeg het Rode Kruis
toestemming om in 1944 de stad te bezoeken.
Daarop richtten de nazi's nepcafés en winkels
op in het kamp, om het geheel de aanblik te
geven van een normale woonplaats dit is nu
nog steeds goed zichtbaar in de stad. Om de
overbevolking voor het Rode Kruis verborgen
te
houden
werden
vele
Joden
naar Auschwitz gestuurd. Daardoor zaten de
overgebleven gevangenen met niet meer dan
drie mensen op een kamer. Het Rode Kruis
was 'tevreden' over de opvang van Joden en
rapporteerde dienovereenkomstig; Het was
allemaal propaganda.

Waar eerst zo'n 7.000 Tsjechen hadden
gewoond,
waren
nu
50.000
mensen
gehuisvest. Er was weinig voedsel en alleen al
in 1942 stierven er zo'n 16.000 bewoners aan
slecht eten en hygiëne. Inwoners die zich
verzetten tegen de Duitsers of anderszins iets
deden dat volgens de Duitsers niet door de
beugel kon, kwamen in het "kleine fort" (de
gevangenis)
terecht,
waar
de
leefomstandigheden nog slechter waren.
Sld1 van der Graaf – Ehd 3.5
C “HANEN” Cie
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Op 10 juni 1940 nam de Gestapo het bevel in
Terezín over. Tsjechische verzetsstrijders
werden in het fort gevangen genomen. Vanaf
1941 zou de stad Theresienstadt (de Grote
Vesting)
dienstdoen
als getto voor gedeporteerde Joden. Daarmee
was
Theresienstadt
een concentratiekamp geworden.
Theresienstadt
was
vooral
een doorgangskamp voor Joden die meestal

Na 2 weken trainen pel en Cie acties was de
Charlie Cie gevraagd om oefenvijand voor het
Bat te zijn in de laatste week Tsjechië.
Dit vonden we een mooi leermoment om te
kijken hoe sterk we zijn zonder voertuigen
Ons opgedragen doel was om het Bat zoveel
mogelijk te slijten en zo min mogelijk
slachtoffers van onze kant te hebben. De
vijand, ons Bat, kreeg twee opgedragen routes
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om overheen te verplaatsen en zo hun doel te
halen. De Charlie Cie werd verdeeld in
sectoren langs de route om het daar het Bat zo
moeilijk mogelijk te maken. Wij als uitgestegen
personeel hebben daar opstellingen gegraven
hindernissen geplant en die werden door de
Golf opgeworpen. Het doel van deze
hindernissen om de vijand te sturen en ze op
de kritieke punten aan te grijpen… hier een
klein verhaal hoe het in zo’n sector ging.

Ons doel was in de verwissel opstelling om het
uitgestegen personeel zoveel mogelijk het bos
in te trekken en zover mogelijk van de
voertuigen weg te lokken zodat wij kunnen
omtrekken en de gevechtstrein kunnen slijten.
Dit gedaan te hebben zijn we omtrokken we
zijn op het geluid af gegaan van de voertuigen
en konden dus al snel weer een voertuig
e
uitschakelen pzf vuurt af en het 3 voertuig is
uitgeschakeld.
Met dit succes braken we af richting onze PUP
voor een gevolg actie.
Dit was in het kort hoe een actie in een sector
werd uitgevoerd. Wij waren de eerste sector
waar ze langs kwamen en zij moesten dus nog
langs 2 a 3 andere sectoren.
Wat wij geleerd hebben in deze week is dat je
onwijs sterk bent als uitgestegen personeel
met minimaal materiaal. Dat de voorbereiding
essentieel is. Dit blijkt maar weer na het
succes dat wie die dag hebben gehad. De hele
gevechtstrein stond stil door een klein groepje
infanteristen.

De avond viel en wij vertrokken naar een
schijnopstelling dit om te zorgen dat de
verkenners de verkeerde informatie door
zouden zenden naar het Bat. Die avond/nacht
zijn een aantal acties waargenomen door ons,
boven ons vloog een raven en s ’nachts op
steenworp
afstand
personeel
hoorden
verplaatsen. Voor het beeld als oefenvijand is
dit leerzaam want normaal hoor je in het bevel
wel van de verkenners zijn al in het voorterrein
maar nu zit je er zelf midden in je wordt zelf
geobserveerd. In de ochtend schemering
verplaatsten we weer naar onze echte
opstelling, daar afwachtend op het Bat om ze
te slijten en te vertragen. 09:00 eerste voertuig
brult langs ons heen en mijn pzf schutter ligt
klaar. Het voertuig stuit op een hindernis en
stopt. Wij zijn nog niet onderkent. Vertragen is
gelukt ze moeten de hindernis opruimen goede
tijd om ze te slijten mijn Pzf schutter vuurt op
e
het 2 voertuig. voertuig uitgeschakeld het
eerste voertuig wat al gestopt was ramt zijn
voertuig achteruit ze denken dat we in front
van hun zitten maar we zitten in hun flank. Het
eerste voertuig draait zo met zijn achterkant
e
naar ons toe. Pzf vuurt, 2
voertuig
uitgeschakeld, wij breken af naar onze
verwisselopstelling. Zij laten het uitgestegen
personeel uitstijgen.

Sgt Scholling – Ehd 3.4
C “HANEN” Cie
Leeuwen Relatiedag
Op Donderdag 30 oktober hebben wij met de
Bravo Leeuwen compagnie een relatie dag
gehad.
Om 1600 was de ontvangst in ''Het Verzetje''.
Asl konden de militairen de relaties een kleine
rondleiding geven op de Johannes Post
Kazerne. Toen de rondleiding was afgelopen
konden we naar de ''Bizon'' waar de barbecue
plaatsvond. Het vlees voor de barbecue was
voor het eerst goed geregeld. Iedereen vond
het eten heerlijk. Later op de avond kwam er
nog een bandje optreden. Het was een erg
leuk bandje met goede muziek. De militairen
en de relaties hebben genoten op de avond.
Het was een geslaagde avond met goed eten,
genoeg drankjes en een leuke band.
Daarnaast was er nog een rodeostier en een
kop van jut. De rodeo stier was een zeer leuk
ding. Iedereen heeft er lol van gehad en het
was mooi om te zien. De avond is prima
verlopen en iedereen heeft het naar zijn zin
gehad. Zulke avonden zijn voor herhaling
vatbaar.
Kpl Vo
B “LEEUWEN” Cie
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Ondertussen op aanvalsdoel BUICK

Congratulations, you have met the Lions!

Leeuw onder verdachte omstandigheden
waargenomen!!!
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