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Van de Bataljonscommandant, 
 
Mannen en vrouwen van het Regiment 
Infanterie Oranje Gelderland, vrienden van het 
Regiment, 
 
De laatste keer dat ik het woord tot jullie richtte 
waren we net gecertificeerd. Inmiddels zijn we 
een paar maanden verder en komt het 
kerstverlof dichtbij. Ook nu weer is het 
programma druk, vol en intensief geweest. Het 
operationele tempo blijft hoog en dat moet ook, 
want van de lat lager leggen is nog nooit 
iemand hoger gaan springen. Ik besef mij wel 
dat ik veel van jullie vraag en ik waardeer jullie 
inzet en enthousiasme die ik elke weer zie.  
Wordt het rustiger? Laat ik het zo zeggen voor 
2016 is de hoofdinspanning gericht op drie 
pijlers 

1. Missies 
2. logistiek en inzetbaarheid materieel 
3. trainen tot en met niv III 

Ik wil een goede basis leggen voor 2017 en 
dat kan alleen als personeel, materieel en 
trainen goed op elkaar zijn afgestemd. Daar ga 
ik voor. 
 
Terug naar net na de zomervakantie. De 
regimentsweek en de sportdag. Prima 
activiteiten, waarbij de volgende brigade 
sportdag de wisseltrofee weer voor ons is!!! De 
regimentsweek is mij goed bevallen, want het 
wortelt ons en herinnert ons door onze 
veteranen wat voor een bijzonder beroep wij 
hebben. Ik vind de traditie en dus ook ons 
regiment bijdragen aan de gevechtskracht van 
het bataljon. Traditie en regimentsbeleving 
bindt ons en maakt ons sterker. Het is ook niet 
voor niets dat gedurende de regimentsweek 
weer collega’s hebben beëdigd. Op 20 nov zijn 
ook daarom weer 36 nieuwe RIOGers aan ons 
toegevoegd. 

 
Verder hebben we de schietopleiding in 
SOB/SOMS uitgevoerd. Helaas geen 
deelname aan de Zilveren Kijker, want als we 
hadden deelgenomen ben ik ervan overtuigd 
dat we hoge ogen zouden hebben gegooid. De 
Van Uhm trofee voor 35mm was ongekend 
spannend. De eerste dag verliep stroef, maar 
op de tweede dag hebben we dit ruimschoots 
goed gemaakt. De voorbereiding waren verre 
van ideaal gezien de certificeringsoefening in 
GuZ en de samenstelling van sommige 
bemanningen. We hebben onze rug gerecht, 
hebben een steile leercurve laten zien en we 
hebben de eerste en derde plaats veroverd. In 
internationaal deelnemersveld nota bene. Ons 
bataljon heeft weer van zich laten spreken. 
Voor de Ccie was er geen moment van rust, 
terwijl delen van de Cie nog goed werk in Irak 
uitvoerde, moest het overige gedeelte 
deelnemen aan de Informations Lehrgang 
Ubung (ILU). Een belangrijke activiteit die de 
integratie van DEU en NLD bekrachtigt. Het is 
een oefening, die voor onze DEU strategische 
partner bijzonder belangrijk is. Gedurende zes 
weken zijn aan een enorme hoeveelheid aan 
VIPs,  demonstraties gegeven. Demonstraties 
die tot in de puntjes zijn voorbereid. VIPs die 
veel invloed hebben. Het nieuwe DEU 
tankbataljon (414) komt nu eenmaal niet 
zomaar onder bevel van een Nederlands 
Brigade. Met de toevoeging van 414 PzBtl bij 
43 Mechbrig krijgt de KL zijn tanks weer terug, 
hiermee hebben we weer drie manoeuvre 
elementen en is de Brigade gegroeid in tijd van 
schaarste. 
 
En dan Combined Resolve, onder leiding van 
1 (US) Armoured Brigade Team (Raiders). We 
zijn ruim vier weken aan de slag geweest en 
dat zonder weekendbreak. Een lange, 
interessante en leerzame periode. Het was 
voor het bataljon voor het eerst sinds zeer 
langere periode dat we in een FTX, met 
andere bataljons zij aan zij, onder een brigade 
hebben gevochten. Mijn conclusie is dat we 
ons mannetje zeker staan, dat onze soldaten 
initiatiefrijk zijn en dat de CV90 het prima heeft 
gehouden. We zijn ook beter geworden is mijn 
stellige overtuiging. Want alleen door veel te 
trainen onder moeilijke omstandigheden, (Bv 
de Bat CP die voortdurend onder Indirect Fire 
(IDF) lag), zorgt er voor dat je beter wordt. We 
hebben ons niet gespaard, maar vier weken 
was lang, maar wel goed! 
 
Maar goed training is belangrijk, maar 
uiteindelijk draait het echt maar om één ding 
en dat zijn missies. In het volgende jaar zijn we 
in de maand mei op vijf locaties actief: 
Afghanistan, Irak, Ned Antillen, Estland en 
Nederland. Wij laten dus zien dat we overal in 
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de wereld inzetbaar zijn. De missie in 
Afghanistan verloopt prima, het AT pel 
aangevuld met personeel van de Mortieren zijn 
nu terug en hebben deelgenomen aan de 
oefening Combined Resolve. Integratie is nu 
belangrijk!! Het tweede AT pel is nu in 
Afghanistan en wordt afgelost door onze 
verkenners en de Ciestaf van de Dcie komt 
eerdaags terug. Op 21 nov is de nieuwe 
Ciestaf ingeroteerd. Al met al druk, maar we 
zitten er bovenop. De tweede rotatie in Irak is 
terug en de Bcie is nu halverwege de missie, 
ook hier loopt het goed. We doen daar prima 
werk, wat een indirecte impact heeft op de 
veiligheid en stabiliteit in de wereld.  
 
Als laatste wil ik graag nog de Dog tag 
bespreken. Een tag is weer wat anders dan 
een COIN, een tag die niet van mij afkomt 
maar door de cien naar voren is gebracht en 
dan vooral onze waarden.  
“We komen nooit alleen” 
“Can do / Fix it” 
“Be ready “ 
“Dominance on the battlefield” 
 
Krachtige termen die precies aangeven wie wij 
zijn en waar wij voor staan. Het is teamwork , 
we doen dit samen en met internationale 
partners maar vooral ook met elkaar.  Geef 
ons een opdracht en je weet zeker dat het 
goed komt, we zijn altijd klaar voor missies en 
wij zijn de gevechtskracht van de Koninklijke 
Landmacht……………….. 
 
Mannen en vrouwen ik wens jullie een prettig 
kerstverlof, geniet van de vrije dagen en ik zie 
jullie in het nieuwe jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.J. Ouwehand 
Luitenant-kolonel 
Commandant 45 Pantserinfanteriebataljon  
& Regiment Infanterie Oranje Gelderland 
 
 
Terug van uitzending 
 
Toen ik een jaar geleden werd aangewezen 
als Geestelijk Verzorger voor de missie CBMI-
2 had ik daar gemengde gevoelens bij. Op dat 

moment was het nog onzeker welke van de 
twee Infanteriebataljons van 43 Mechbrig naar 
Irak zou gaan. Maar belangrijker voor mij was 
dat zowat een heel bataljon (met uitzondering 
van relatief kleine groepen voor Afghanistan 
en Irak) in Havelte achter zou blijven zonder 
GV-er, met een druk oefenprogramma in het 
verschiet. Ik vond het lastig om het bataljon 
zomaar achter te laten. 
Inmiddels zijn we een jaar verder, is het 
bataljon gecertificeerd, is CBMI-2 terug uit Irak, 
zijn nog steeds mensen van ons op uitzending 
en is de volgende eenheid druk bezig zich voor 
te bereiden op CBMI-4. En kijk ik terug op een 
mooie tijd in Koerdistan. 
Zojuist heb ik de vragenlijst 
terugkeergesprekken ingevuld. Op de vraag 
‘Wat heeft tijdens uw uitzending indruk op u 
gemaakt?’ heb ik geantwoord: ‘De 
trainingsteams. Vanaf de dag nadat de 
hoofdmacht in Irak arriveerde tot de dag 
voordat we weer vertrokken, zijn de 
trainingsteams bezig geweest met 
Peshmerga’s op te leiden. Bijna pauzenloos 
dus, want de weekenden waren ze vrij. 
Honderden Peshmerga’s zijn opgeleid in 
schieten, tactische verplaatsingen, counter-
IED, Care under Fire, counter-sniper, OVG etc. 
De keren dat ik bij de trainingen aanwezig 
was, heb ik met ontzettend veel genoegen 
gekeken naar hoe onze militairen daar bezig 
waren. Oké, de Peshmerga’s waren niet altijd 
even gemotiveerd om in de hitte allerlei 
verplaatsingen te beoefenen, maar als ze 
onder de bomen in de schaduw een lesje CUF 
kregen, of counter-IED, waren ze vol 
aandacht, heb ik ze meer dan eens 
voorovergebogen zien zitten, om maar zoveel 
mogelijk kennis op te doen van onze jongens. 
Dat was geweldig om te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een lesje Care Under Fire. 
 
Ik vermoed dat het voor iedereen bijzonder 
was, toen we in de tweede maand een bataljon 
Yezidi Peshmerga’s mochten trainen. Die 
maand werd Ramadan gehouden en waren de 
moslim-militairen verminderd inzetbaar. De 
Yezidi’s, met hun aparte godsdienst, konden 
wel worden getraind en het bleek dat zij heel 
gedreven waren. Ze waren over het algemeen 
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een stuk jonger dan de ‘gewone’ peshmerga’s; 
en ook een stuk fanatieker. 
Dat laatste had vooral te maken met hun 
geschiedenis. Yezidi zijn een groep die een 
lange geschiedenis van onderdrukking achter 
zich heeft. En ook van IS hebben ze veel te 
verduren. In augustus 2014, toen IS een groot 
deel van Noord-Irak onder de voet liep, zijn 
veel Yezidi gevangen genomen; vrouwen en 
kinderen als slaven verkocht. Degenen die 
konden vluchten kwamen vast te zitten op de 
berg Sinjar. Na dagen van ontberingen zijn ze 
ontzet door Koerdische strijders en 
Amerikaanse SF. Sommige mannen die door 
ons zijn getraind zijn vrouw en kinderen kwijt 
geraakt. Dan is het niet zo vreemd dat je zo 
goed mogelijk wilt worden om IS te verslaan. 
Uit dankbaarheid voor de trainingen heeft een 
van de Yezidi pelotonscommandanten zijn 
trainingsteam uitgenodigd een bezoek te 
brengen aan hun heilige plaats: Lalish. 
Lalish is een klein dorpje in de bergen, op 15 
minuten rijden van de noordelijke 
trainingslocatie. De Yezidi hebben daar 
heiligdommen, tempels en nog meer 
bijzondere plaatsen. Ze geloven in één God, 
maar die is zo hoog verheven, dat ze die 
eigenlijk niet kunnen en mogen vereren. In 
plaats daarvan vereren ze de hoofdengel van 
deze God: Tawus Melek, die de vorm van een 
pauw heeft aangenomen. Hoe toevallig kan 
het zijn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een afbeelding van Tawus Melek  
 
Over Tawus Melek worden mooie verhalen 
verteld. Zo heeft hij meegeholpen aan de 
schepping van de wereld. Toen in het begin de 
aarde woest en leeg was en er allerlei 
aardbevingen en vulkaanuitbarstingen 
plaatsvonden, is Tawus Melek neergedaald bij 
het plaatsje Lalish en heeft hij vandaaruit de 
aarde gekalmeerd en zijn kleuren verspreid. Er 
wordt ook van hem verteld dat hij 7000 jaar 

lang heeft gehuild en dat met al die tranen de 
vlammen van de hel zijn gedoofd. 
De Yezidi geloven dat Tawus Melek een 
aandeel heeft in elke godsdienst en 
levensbeschouwing die wij kennen. Dat maakt 
hen heel tolerant naar andersdenkenden. Ze 
hebben sowieso een ontspannen geloof, dat 
aan elkaar hangt van het mogen doen van 
wensen. Des te onbegrijpelijker is het dat ze 
zelf zoveel te verduren hebben gehad. 
Lopend door Lalish, met Yezidi-peshmerga’s 
en ons trainingsteam had ik een voortdurend 
besef van erkenning en waardering. Vanuit de 
Yezidi was er zoveel waardering voor het feit 
dat wij naar Koerdistan zijn gekomen om de 
militairen daar te trainen. Zoveel waardering 
ook dat wij ons interesseerden voor hun 
‘vreemde’ godsdienst. En van onze kant was 
er het respect om wat deze mensen zo kort 
geleden hadden doorstaan en nog steeds 
moeten doorstaan omdat familieleden, 
vrienden, bekenden in handen van IS zijn en 
niemand weet wat hun lot is. Waardering was 
er bij ons voor de gastvrijheid waarmee ze ons 
in hun heiligdommen ontvingen. Het was een 
geweldige ervaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons baretembleem 
 
Het zal de meesten van ons ook iets gedaan 
hebben toen op vrijdag 13 november bekend 
werd dat Sinjar was terugveroverd op IS, door 
Koerdische milities en Yezidi-strijders. Dan heb 
je het gevoel dat je daar als Nederlandse 
militair ook een klein aandeel in hebt gehad. 
 

Ko Sent 
Geestelijk Verzorger 
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De van Uhm Bokaal 
 
De Generaal P.J.M. van Uhm bokaal is een 
wedstrijd die jaarlijks terugkeert 
tijdens deze wedstrijd strijden de beste CV-90 
pelotons om de eerste plaats. 
Hier word gekeken naar Schietvaardigheid, 
Communicatie en samenwerken. Deze 
competenties zijn van belang om de eerste 
plaats te behalen. 
De P.J.M. van Uhm bokaal is vernoemd naar 
de generaal van Uhm. Voormalig generaal der 
strijdkrachten. Hij heeft deze wedstrijd in het 
leven geroepen ten behoeve van de 
schietkunsten van de koninklijke landmacht. 
Dit jaar werd de wedstrijd internationaal en 
deed er 1 Deens peloton mee. De Denen 
waren met hun CV90 op uitzending zijn 
geweest. Voor deze wedstrijd moesten de 
Denen hun gevechtstactiek aanpassen 
normaliter vechten de Denen met 3 voertuigen, 
echter in de wedstrijd word er conform 
Nederlandse doctrine met 4 voertuigen 
gevochten 
Eind 2014 werd CV90 peloton eenheid 5 van 
de Charlie 'HANEN' Compagnie samengesteld. 
we begonnen gelijk met het oefenen voor de 
Van Uhm Bokaal. 
Dit deden we onder andere in Tactis in 
Amersfoort dit is een CV9035NL simulator om 
schietvaardigheid te trainen. 
Hier begonnen we gelijk te trainen om zo snel 
mogelijk om op niveau 3 te komen. 
Er werd hier al vrij snel gezegd dat deze 
eenheid een kanshebber was op de Van Uhm 
Bokaal. Deze eenheid begon er ook al vrij snel 
in te geloven dat dit tot de mogelijkheden zou 
kunnen behoren. 
Iedereen sprak elkaar aan op fouten en op 
dingen die goed gingen zo werden alle fouten 
eruit gehaald en was er een stijgende lijn te 
zien. In het voorjaar van 2015 ging eenheid 5 
naar de SOB om niveau 3 gecertificeerd te 
worden.  De certificering van niveau 3 werd in 
1 keer behaald. 
Dan uiteindelijk in het najaar van 2015 gingen 
we wederom op SOB waarin we uiteindelijk in 
de 2e week de Van Uhm Bokaal moesten 
schieten. 
We hebben hier weinig kunnen voorbereiden 
op de Van Uhm Bokaal en waren bezig met 
gecombineerde acties. 
De van Uhm bokaal vond plaats op woensdag 
en donderdag, beide dagen schoot je 1 run 
waarbij de beste run telt. Op woensdag 
schoten we minder goed. Niemand had er een 
goed gevoel over, we zijn gelijk terug gegaan 
en zijn gaan evalueren wat er fout ging en wat 
nou beter kon. Na deze tegenslag gingen we 
donderdag weer met alle vertrouwen naar 
baan 9A. Toen waren we als 3e aan de beurt. 
we gingen voorwaarts en het eerste doel word 

al snel onderkent hierna werden alle doelen 
snel onderkent en uitgeschakeld. Na deze run 
was er veel vertrouwen in het winnen van de 
Van Uhm Bokaal. 
Donderdag avond was uiteindelijk de 
prijsuitreiking alle eenheden stonden opgesteld 
om te horen wie er had gewonnen. We 
wachtte vol spanning af wanneer alle 
eenheden werden opgenoemd en wij nog 
steeds niet opgenoemd waren. Uiteindelijk 
werden we dan toch genoemd en stonden we 
op plek 1 en wonnen we de P.J.M. Uhm 
Bokaal met de hoogste score ooit gehaald. 
De trofee werd in ontvangst genomen en het 
werd tot in de late uurtjes gevierd. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLD1 Maikel 
SLD1 Richardus 

 
Charlie “HANEN” Compagnie 

 
 
ILU september-oktober 2015 
 
Eind augustus kregen wij, Charlie Cie, te horen 
dat wij moesten meedoen aan de ILU. Hier 
was aanvankelijk weinig over bekend behalve 
dat deze 5 weken zou duren waarin wij een 
demo in combinatie met het Duitse leger 
zouden geven. Dit zou dan na de 2 weekse 
SOB zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen we weer in Bergen waren voor de start 
van de ILU werd al snel duidelijk dat de 
Duitsers anders te werk gingen dan dat wij 
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deden. Waar wij enkele malen oefenen doen 
de Duitsers dit keer 10. Veelal dry runs en 
enkele keren een run met scherpe munitie.  
De demo zelf was heel complex met alle 
onderdelen van de krijgsmacht. Artillerie, 
helikopters, vliegtuigen, alles kwam wel terug. 
De hele demo duurde zeker wel een paar uur. 
Helaas kregen wij dit zelf niet te zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij als Charlie Cie kwamen als laatste in de 
demo voor waarin wij uitstegen en op linie 
voorwaarts tot een sterke lijn gingen. Dit was 
tactisch gezien totaal niet realistisch, maar 
alles ging hier om het plaatje. Bij deze demo 
was het de bedoeling zoveel mogelijk vuur uit 
te brengen, dus dat gaf wel een mooi plaatje 
als de CV's met hun 35mm kanon en coax 
maximaal aan het vuren waren terwijl 
uitgestegen ertussenin liep. Daarbij werden 
ook enkele panzerfausten afgevuurd om het 
allemaal nog wat mooier te maken. Na de 
sterke lijn gingen wij weer instijgen en was het 
voor ons weer einde. Dit viel voor iedereen wel 
tegen dat wij maar een kleine rol hierin 
hadden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uiteindelijk hebben we een mooie demo 
neergezet, voor veel hoge officieren en zelfs 
voor bondskanselier Merkel. Daarin hebben 
we het Nederlanse leger goed neergezet en 
waarbij professioneel is gewerkt. Dat dit 
persoonlijk werd gemeld onderstreept dat wel.  
 

Sld1 Maarten 
Charlie ¨HANEN¨ Cie 

 
 
 

Combined Resolve V 
 
Week 43 tot en met 46 stond Combined 
Resolve V op het programma. Een niveau 6 
oefening waarbij alle facetten van het 
hedendaags optreden aan bod zou komen. 
Een multinationale oefening waarbij het 
bataljon onder bevel gesteld zou worden bij 
een Amerikaanse brigade, samen met een 
Amerikaans bataljon, een Roemeens bataljon 
en enkele subeenheden uit diverse landen. 
 
Samengestelde eenheid 
Ondanks de drukke periode waarin de 
compagnie (het bataljon toch wel) zich bevind 
moest de compagnie zich in geheel op de mat 
brengen om mee te vechten tijdens CR-V. Met 
twee CBMI rotaties en een RSM rotatie in het 
vooruitzicht drukte dit zich zeer op het 
programma van de voorbereiding, met name 
voor eenheid 6 (eerste rotatie CBMI). Om de 
druk op eenheid 6 enigszins te verlichten werd 
er een peloton van 44 B “Coyote” cie 
toegevoegd aan de Acie en werd uitgestegen 
4 bij uitgestegen 6 in de bakken gedrukt. 
Zodoende kon uitgestegen 6 door blijven gaan 
met de voorbereidingen voor de uitzending. 
Ondanks dat dit een geheel nieuwe 
samenstelling was, was de werksfeer prima en 
werden er gelijk goede resultaten gehaald.  
 
STX-Lanes 
Na een hectische opstartweek werd er gestart 
met twee pelotonsacties, drie ciesacties en 
één bataljonsactie, de zogenaamde STX-
lanes. Tijdens deze STX-lanes kwam alles aan 
bod. De twee pelotonsacties bestonden met 
name uit OVG acties in dorpen waar ‘echte’ 
bevolking aanwezig was waar je als peloton 
rekening mee moest houden. Onder de 
bevolking waren verschillende actoren zoals 
de lokale autoriteiten en vluchtelingen 
aanwezig maar ook sympathisanten van de 
vijand. Ook de oefenvijand was nadrukkelijk 
aanwezig en uitgerust met voertuigen en 
verschillend ander materieel waardoor de 
oefeningen zeer realistisch waren. Daarnaast 
werd elk niveau vanaf pelotonsniveau 
begeleidt door een Amerikaanse OC’er  
(Amerikaans voor OTE’er) die veel ervaring 
had in het begeleiden van eenheden. Hierdoor 
kon veel geleerd worden van de acties die 
gedraaid werden. 
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Tijdens de ciesstx werd er aandacht besteed 
aan zowel OVG acties als een verdedigende 
actie. Een halve dag om verdedigende 
stellingen te bouwen, weinig AT capaciteit en 
een zeer sterke tegenstander met onder 
andere tanks heeft wel aangetoond dat er 1) 
terecht meer aandacht besteed wordt aan het 
verdedigende gevecht en 2) dat de 
Nederlandse krijgsmacht tanks zeer mist, iets 
wat ook gedurende de rest van de oefening 
naar voren zou komen. Nadat ook de 
bataljonsstx was afgerond werd konden we 
ons klaar maken voor de Box periode. 
 
Boxperiode 
Na een dag reorganiseren werd er 
aangevangen met de box periode. Het 45e 
werd aangevuld met een Amerikaanse 
gemechaniseerde compagnie (met Abrams 
tanks en Bradleys) en de Acie werd 
aangesloten bij het Amerikaanse bataljon. Ook 
de boxperiode werd aangevangen met een 
defensieve periode waarbij de vijand moest 
worden opgevangen en weer teruggeslagen 
moest worden. Enkele punten die nu prima 
getraind werd was de onderlinge afspraken 
tussen de verschillende nationaliteiten 
misverstanden te voorkomen en het continu 
gereed zijn voor vijandelijke pogingen om de 
linies te doorbreken. Doordat de oefenvijand in 
grote getalen aanwezig was moest je continu 
op je hoede zijn en gereed zijn om je stellingen 
te bemannen. Na het verdedigende gevecht 
ging de brigade in het offensief waarbij er 
verschillende dagen hard gevochten werd om 
beheersende terreindelen te bemachtigen. 
Fouten werden direct afgestraft doordat 
gewonden fysiek moesten worden afgevoerd 
en pas na een bepaalde tijd in een 
opvangkamp weer beschikbaar waren voor het 
bataljon. Hierdoor werd de complete keten 
getraind, van de geneeskundige afvoer tot aan 
de S1, iedereen werd getraind. De boxperiode 
werd afgesloten met de verovering van een 
dorp waarbij de vijand uiteindelijk was 
verslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frustraties 
Naast de vele leerpunten waren er ook wel wat 
frustraties tijdens de oefening. Zo bleek het 

niveau van de Amerikanen nog niet heel hoog 
te zijn (een onervaren brigade) en blonken zij 
niet uit in materieelherkenning waardoor er 
verschillende keren blue on blue voorkwam. 
Hierdoor was er bijvoorbeeld gelijk een 
voertuig voor 24 uur uit de running waardoor je 
weer gevechtskracht miste. Daarnaast was het 
MILES systeem (Amerikaanse versie van 
MCTC, alleen zeer verouderd) een bron van 
frustratie doordat er om de haverklap een 
onderdeel kapot ging of omdat de vijand 
gewoon niet uitgeschakeld werd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positief commentaar 
Ondanks de frustraties is er veel geleerd 
tijdens CR-V waardoor de oefening als zeer 
positief gezien kon worden. De 
randvoorwaarden waren dusdanig mooi (vijand 
met tanks, helikopters, special forces en een 
fysiek aanwezige burgerbevolking) dat het 
uniek was om mee te maken. Hierdoor kon er 
veel geleerd worden en kon men op elk niveau 
beter worden. Ook kregen het 45e bataljon 
goede commentaren maar ook de Acie werd 
van goede commentaren voorzien door zowel 
het Amerikaanse bataljon en de OC’ers van de 
cie. Ze hadden niet vaak een dusdanige 
eenheid langs zien komen, dus al met al was 
dat goed om te horen.  
 

Tweede luitenant Janpiet 
A “Boeaja” Compagnie 

 
 
Hohenfels 19 Oktober t/m 12 November 
 
19 oktober was het zover, de Bravo Leeuwen 
Compagnie ging voor 4 weken naar Hohenfels 
om onder leiding van de Amerikanen te 
trainen. De busreis naar Duitsland nam 
ongeveer  9 uur in beslag en bij aankomst 
werd iedereen ontvangen door een tent waar 
de kachel al aanstond, nooit verkeerd dus. 
Toen we de volgende dag opstonden was 
gelukkig de PGU container ook aangekomen 
en konden we ons gaan voorbereiden op de 
eerste dagen die er aan kwamen. De eerste 
paar dagen dat we daar waren stonden in het 
teken van voorbereiding, je klaar maken voor 
de eerste OVG ( Optreden verstedelijk gebied ) 
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dagen die onder leiding waren van de 
Amerikanen. In dezelfde week kregen we 
MILES tot onze beschikking, een 
trainingshulpmiddel dat om het lichaam wordt 
gedragen en gemeubeld wordt op onze 
wapens en voertuigen. Dit wordt gebruikt om 
ze realistisch mogelijk te trainen door middel 
van lasers ipv kogels, waarbij je weet of je 
geraakt bent of niet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We kregen eerst nog de gelegenheid om met 
ons eigen peloton OVG te trainen. Niet ver van 
ons kamp hadden we beschikking over een 
OVG dorp, van ruïnes tot fruitkraampjes en 
postkantoren gevuld met meubels. Nadat 
iedereen alle huizen had bezocht uit 
nieuwsgierigheid bleek dat een groep van ons 
peloton wel een heel mooi huis had gevonden 
om te trainen, om er later achter te komen dat 
er nog iemand in woonde die gewoon elke dag 
netjes haar was nog buiten op hing. In de loop 
van de dag hadden we als peloton een training 
opgepakt om van ruïne tot ruïne te gaan 
zuiveren, voor maximaal overzicht en 
trainingsmogelijkheden. 
 
In de tweede week van onze oefening begon 
onze training echt, we kregen van de 
Amerikanen de opdracht om een huis te 
zuiveren dat gevuld zat met vijand die 
uitgeschakeld moest worden. Ons optreden 
was in combinatie met ons voertuig de CV90. 
Nadat we met de voertuigen daar aankwamen 
werd al snel duidelijk dat de boven verdieping 
gevuld was met vijand. Toen de eerst 
uitgestegen groep bij het huis aan kwam was 
er al veel contact met de vijand, ramen gingen 
open en er was een flink gevecht bezig waarbij 
direct een anti-tank schutter van de vijand 
werd uitgeschakeld die met zijn wapen uit het 
raam hing. Na een korte actie werd die 
opdracht succes vol afgerond. 
 
De volgende dag werd onze actie verlengt met 
als opdracht in een ander dorp meerdere 
huizen te zuiveren. De taken werden op het 
kamp al verdeelt en snel werd duidelijk wat 
elke groep als taak had. De opdracht zou 
uitgevoerd worden om van huis naar huis te 
gaan om zo onder dekking bij de vijand te 
komen. Als Alfa groep kregen we de opdracht 
om als eerst een huis binnen te gaan waar 

geen vijand zou zitten, om daar een vuurbasis 
in te richten zodat de andere groepen onder 
dekking konden doorstoten naar een nabij 
gelegen huis. Al snel werd duidelijk dat er een 
handvol burgers ook door het dorp liep waarbij 
we rekening mee moesten houden. Ik zelf 
kreeg als opdracht om met ons groep wapen, 
de MAG, een boven verdieping en dak van 
een gebouw onder waarneming te nemen 
waarbij verwacht werd dat er vijand zat. Onder 
dekking van dit wapen ging de eerst groep de 
oversteek maken naar huis waar de vijand zich 
zou bevinden. Al snel was er contact en het 
vuur werd flink geopend. Nadat de vijand op 
het dak verscheen was het mijn taak om die uit 
te schakelen en te onderdrukken. Door de 
chaos van het gevecht bleek dat we de 
aandacht van heel het dorp hadden getrokken 
en gingen er nog meer velen ramen en deuren 
open van nieuwsgierige burgers. Wat eerst 
een handje vol burgers bleek te zijn, werd al 
snel duidelijk dat er veel meer burgers waren. 
Burgers begonnen over straat te rennen 
richting het gevecht en sommigen renden er zo 
veel mogelijk vandaan. Je moest nu nog 
scherper zijn op je opdracht, onderscheid 
kunnen maken tussen vijand en burger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadat we de twee huizen hadden ingenomen 
en alle vijand hadden uitgeschakeld, moesten 
we het gebied beveiligen om burgers op 
afstand te houden. Veel burgers waren het niet 
eens met onze actie en begonnen te 
protesteren rondom ons afgezette gebeid. Na 
veel contact met de burgers te hebben gehad 
en onze commandant in gesprek was geweest 
met de burgemeester, werd onze opdracht met 
succes  afgerond en konden we het gebied 
verlaten. 
 
Dit was mijn beleving van de eerst 2 weken 
Hohenfels Duitsland. Onze 4 weken training 
zaten er nog niet op we hadden nog veel om 
naar uit te kijken: de compagnie acties, 
bataljons actie en de force-on-force met veel 
andere landen waarbij we 8 dagen achter 
elkaar één actie zouden draaien. 
 

Jaivy 2.4 – Bravo ¨LEEUWEN¨ Cie 
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Combined Resolve Hohenfels 19-10 t/m 13-
11 2015 
 
Op 19 oktober vertrokken we met de bus vanaf 
Havelte richting Hohenfels. De busreis duurde 
11 uur lang om op plaats van bestemming te 
komen. 
Eenmaal aangekomen op het oefenterrein van 
Hohenfels reden we richting Camp West. Hier 
zouden we tot en met zondag ochtend 
verblijven. In de eerste week stond in teken 
van opbouwen van Miles en voorbereidingen 
voor de komende acties. We hebben ook op 
deze week gebruik gemaakt om tactische 
verplaatsingen weer op te pakken met de 
CV90’s. Al gauw kwamen we er achter dat het 
terrein zwaar was. Ook ’s avonds hebben we 
tactisch gereden. Dit alles hebben we gedaan 
om al smoel op het terrein te krijgen. En wat 
we wel en niet kunnen doen.  
 
In deze week hadden we ook al contact gehad 
met onze Amerikaanse OC’er oftewel OT’er. 
Hij ging met al onze acties mee en kon deze 
met de Gpc’en en Vtg’en evalueren. 
Op de zondag 25 oktober gingen we het hele 
bataljon verhuizen naar een andere locatie. 
Om vervolgens daar te beginnen de STX lane. 
Die avond begon het COVO proces al voor de 
verschillende STX-lanes. Er waren voor die 
week 2 peloton STX-lanes, 3 compagnie STX-
lanes en 1 bataljons STX-lane. Ik vond deze 
week het leukst vanwege relatief korte maar 
felle acties. En na elke actie werd dat natuurlijk 
met de Amerikaanse OT’ers geëvalueerd. Het 
woord Awesome kwam vaak voorbij. Vooral de 
CV90 vinden ze erg indrukwekkend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De derde week gingen we acht dagen lang de 
box in. En dat werd één lange oefening die 
24/7 door ging. We begonnen eerst met de 
verdediging. Compleet met opstellingen en 
reserve opstellingen, wlp’s, genie steun voor 
het ingraven van CV90’s, hindernissen 
opwerpen etc  etc. We hadden in totaal bijna 
drie dagen de tijd om dit allemaal voor te 
bereiden. Maar in die drie dagen was de vijand 
al bezig met verkenningen uit te voeren 
rondom onze gebied. Zo kwam ook het 
realistisch trainen aan bod. 

Uiteindelijk kwam de hoofdmacht van de vijand 
aan op de derde dag en wist m’n schutter drie 
BMP’s uit te schakelen, voordat we moesten 
afbreken. We zijn afgebroken naar het 
achtergebied en daar moesten we klaar staan 
als bataljons reserve.  Hier hebben we twee 
dagen gewacht op een vervolg opdracht.  
De volgende opdracht was om 
randvoorwaardelijk te zijn voor Task Force 
Rogue (Amerikaans bataljon). We reden 
precies een wespennest van de vijand in 
waardoor we meerdere vijandelijke voertuigen 
meteen hebben kunnen uitschakelen. Totdat 
er een T-72 om de hoek kwam kijken. Het 
werd een kat en muis spel tegen de T-72. 
Deze werd uitgeschakeld door de uitgestegen 
maten. Daarna reden we richting een 
verzamelgebied om te recupereren. 
Twee dagen later kregen we de laatste 
opdracht wat bijna gelijk was als de vorige. 
Vervolgens was de oefening voorbij en reden 
we richting Camp West om het 
onderhoudsprogramma te starten. En na het 
onderhoud samen met de Amerikanen te 
barbecueën. 
12 november stond de  bus al klaar om richting 
Havelte te gaan om een welverdiend weekend 
te vieren. 
 

Sgt Nickie 
Ehd 6 Bravo ¨LEEUWEN¨ Cie 

 
CBMI-2 Charlie “HANEN” Compagnie.  
 
In januari 2015 tijdens de oefening in 
Hohenfells kreeg de C “hanen” compagnie te 
horen dat de compagnie op uitzending zou 
gaan. Bij dit nieuws werden heel veel soldaten 
enthousiast om mee te mogen naar Irak. Er 
werd een selectie gemaakt uit alle drie de 
gevechtspelotons. Bij deze selectie zaten wij 
(Sld1 Milan en Sld1 Martijn) gelukkig bij. Wij 
werden allebei ingedeeld bij het eerste 
trainingsteam onder het kopje beveiliging. Al 
snel gingen ook wij het opwerktraject in, we 
kregen hier veel informatie over Irak en waar 
wij ons op moesten voorbereiden. We gingen 
onder andere met wielvoertuigen, de Glock en 
AAW te werk. Dit waren ook onderwerpen 
waar wij onbekend mee waren. Na het 
opwerktraject kregen we nog een paar weken 
inschepingsverlof en vervolgens meldden we 
ons op Eindhoven. Daar was het afscheid van 
familie en vrienden voordat we het vliegtuig 
ingingen op weg naar Irak. 
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We landen in Irak en kregen daar gelijk een 
veilig gevoel. Er stonden vijftien voertuigen 
klaar om ons naar het hotel te brengen nadat 
onze Majoor ons welkom had geheten. Toen 
wij bij het hotel aankwamen kregen we een 
rustige en vriendelijke ontvangst, zowel van de 
militairen als het personeel van het hotel. Bij 
aankomst waren de eerste trainingen alweer 
begonnen door het voordetachement. Na 2 
dagen stapten wij ook in de voertuigen om ons 
snel bij hen te voegen. Op de trainingslocatie 
kregen wij echt het gevoel dat wij op 
uitzending waren. Dat kwam onder andere 
door de hitte, landschap, bevolking, cultuur 
etc. Wij als Nederlanders werkten hier op de 
zuidelijke trainingslocatie met Noorse 
militairen, Engelse militairen en de Peshmerga. 
De Peshmerga zijn de Koerdische militairen 
die wij moesten opleiden voor de gezamenlijke 
strijd tegen IS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij gaven verschillende lessen zoals ZHKH, 
AAW, schieten, tactische verplaatsingen en 
OVG. Aan het einde van de cursus maakten 
wij scenario’s waar alles in terug kwam. Elke 
cursus duurde ongeveer vier weken. Na de 
eerste training gingen wij met ons 
trainingsteam helemaal naar het noorden van 
Irak. Deze trainingslocatie was die waar we 
daarna de overige drie maanden zouden 
blijven. Daar werkten wij met de Italianen en 
de Hongaren. Je merkte bij de Peshmerga dat 
er echt twee soorten waren. Sommige waren 
lui en ongemotiveerd en anderen waren echt 
heel fanatiek en leergierig. Als je de 
Peshmerga moest vergelijken met voor en na 
een cursus dan zag je een heel groot verschil. 
Ze gingen veel meer nadenken over hoe ze 
dingen moesten aanpakken, ook merkte je bij 
iedereen dat de Peshmerga heel dankbaar 
waren voor het werk wat wij voor hun deden.  
 
 
 
 
 
 
 

En wij hebben nog contact gehad met een club 
Yezidi’s die wij getraind hadden. Daarna 
hadden ze ons uitgenodigd in hun 
bedevaartsoord in Lalish. Ook hun waren 
ontzettend dankbaar en hadden er in een 
gevecht enorm veel aan gehad. In totaal heeft 
ons trainingsteam vier cursussen gegeven, de 
eerste drie waren voor 5 gevechtspelotons. De 
laatste en vierde cursus werd gegeven aan de 
instructeurs van de Peshmerga. Dit was om 
hun instructeurs ook beter te maken om zo 
hun nieuwe soldaten weer zelf wat beter te 
kunnen opleiden. Dit was echt met het oog op 
de toekomst. Aan het einde konden wij 
terugkijken op een hele leuke en mooie missie. 
We waren erg blij dat we de kans hebben 
gehad om naar Irak te kunnen. 
Wij wensen de B en de A compagnie heel veel 
succes in Irak en hopen dat jullie ook een zeer 
succesvolle missie draaien. 
 

SLD1 Milan 
SLD1 Martijn 

Charlie ¨HANEN¨ Cie 
 
Force protection 
 
Nu we over de helft zijn van onze missie CBMI 
in Irak, word het eens tijd om terug te kijken 
naar de afgelopen 2 maanden en om jullie wat 
meer beeld te geven van onze 
werkzaamheden hier. 
de taken van binnen de verschillende MTT's 
(Main Training Teams) zijn verdeeld in een 
traingroup en in een Force-Protection/Support 
Group. 
Onze taken zijn elke week verschillend, op 
verschillende locaties. 
 
Op de trainingslocatie in het Noorden bestaat 
onze taak vooral uit het creëren van een 
veilige train/werkzone voor de trainers, de 
Peshmerga en voor de burgers.  
In de praktijk is het meest voorkomende 
voorbeeld een herder met schapen die 
onderweg onze schietbaan op denkt te lopen, 
maar ook burgerverkeer dat onderweg onze 
schietbaan op denkt te lopen wordt de goede 
richting in gestuurd zodat ze zichzelf en de 
eigen troepen niet in gevaar kunnen brengen. 
 
Naast de taken op de trainingslocatie in het 
noorden, hebben we ook taken op andere 
kampen. Op het kamp is onze hoofdtaak het 
draaien van de wacht maar daar omheen komt 
er een stuk meer bij kijken. 
Ook hebben we meerdere routes van en naar 
de Westelijke trainingslocatie in kaart gebracht 
om onvoorspelbaarheid te behouden. 
Deze 2 taken wisselen om de week af en dat 
zorgt ervoor dat ons werk als Force-Protection 
interessant en uitdagend blijft. 
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Mobile Training Team (MTT) 
 
Op moment van schrijven zijn we al weer ruim 
9 weken hier en hebben we de eerste 5 
weekse cursus met veel plezier en 
enthousiasme gedraaid en zijn we zojuist met 
de 2e cursus begonnen. 
We kwamen binnen in een periode die 
gekenmerkt werd door verhuizingen, het hotel 
was inmiddels losgelaten en de fabs waren net 
vers 1 dag opgeleverd en de CSM was hier 
zoals het leek de hoofdopzichter. De Ops/ 
werkruimtes waren nog niet gereed en zat in 
een ander tijdelijk onderkomen. 
Na de nodige welkomstpraatjes, inlichtingen 
en rondleidingen zijn we richting de noordelijke 
trainingslocatie gaan verplaatsen, een route 
van een aantal uur. 
Hier aangekomen werden we verwelkomd door 
de “burgemeester” van deze locatie onze oude 
CSM (in de zin van functie en niet leeftijd) en 
hebben we hier ons zelf gesetteld voor de 
komende tijd. 
Dag 1 van de cursus begon met een groot 
appel waar de Koerdische generaal wat 
bemoedigende woorden heeft geroepen 
richting de opgekomen Peshmerga’s. 
Na de intake begonnen de eerste lessen, eerst 
wat wennen aan les geven met een tolk en in 
het engels en met een publiek die niet snel 
vragen durven te stellen. 
Gedurende de week kwamen ze een beetje los 
en was het ijs gebroken, peuken pauze 10 min 
kennen ze hier niet, dat is 30 min vol met 
roken, thee, zingen en dansen. 
De diverse lessen zijn verdeeld onder het MTT 
en iedereen heeft zijn eigen vakgebied/ vaste 
onderwerp, Niv1 wapen/ schietleer, 
contactdrill, CUF, Counter-IED, Niv2 
verplaatsingen,contactdrills, scenario’s, Niv3 
scenario’s. 
De counter-IED lessen worden uiteraard 
verzorgd door de collega’s van de Genie die 
dit met veel actuele ervaringen van het front 
meegeven aan de Pesh. 
Omdat dit onze eerste lichting is die we 
gedraaid hebben, hebben we nog niks terug 
gehoord vanuit het front. Wat we wel horen 
tijdens de cursus is dat ze graag deze lessen 
eerder hadden gehad en dat ze dan veel 
Peshmerga’s hadden kunnen redden of 
Da’esh (IS) beter hadden kunnen aangrijpen. 
Na 5 voorbij gevlogen weken was het tijd voor 
de certificaat uitreiking en voor niemand is een 
geplastificeerd papiertje van een internationale 
coalitiepartner  belangrijker dan voor een 
Peshmerga. 
Dit ging met veel handen schudden, 
mannenkusjes, bedankjes en bij een enkeling 
met een traan voorbij maar niet nadat iedereen 
met elkaar op de foto was geweest. 
Tja en dan voelt het weer kaal en maken we 

ons weer gereed voor de volgende cursus, de 
eerste week zit er al weer op en vieren dit 
weekend het midterm feest op het kamp. 
 

Sgt1 Björn - MTT 
 
Een tijd van komen en een tijd van gaan. 
 
Het klinkt als een cliché, maar voor mij is ook 
de tijd gekomen om binnenkort dit geweldige 
bataljon te verlaten. 
En dit zeg ik niet zomaar, want ik heb in mijn 
carrière binnen de landmacht heel wat 
(Infanterie)eenheden mogen dienen van 
Soldaat t/m mijn huidige rang van Smi. En ik 
kan u melden dat dit een geweldig bataljon is. 
Dit heeft het bataljon te danken aan mensen 
zoals uzelf. Want het karakter van een bataljon 
bepaalt u zelf voor een groot deel. 
Toen ik binnen kwam voelde het als 
thuiskomen. Dit duurde echter niet lang want 
aan het eind van datzelfde jaar stond de 
eenheid zoals velen van u zich nog kunnen 
herinneren op de noemer om opgeheven te 
worden. 
Ook hierin was het bataljon sterk en 
veerkrachtig en heeft laten zien dat we niet bij 
de pakken neer gaan zitten maar met de zgn 
Can Do mentaliteit de schouders er onder 
steken en uiteindelijk weer ons bestaansrecht 
hebben geborgd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druk. 
Dat was het, dat is het en dat zal ook altijd wel 
zo blijven. Maar als de compagnieën er met 
elkaar de schouders onder steken en het 
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bataljon het geheel stuurt, kan dit bataljon elke 
klus aan. Daar ben ik van overtuigd. 
Mijn periode binnen het bataljon en met name 
als CSM van de C-‘Hanen’ cie is tot nu toe de 
beste periode geweest binnen mijn diensttijd. 
Ook ik heb weer veel kunnen leren in deze 
periode maar vooral ook kunnen genieten van 
‘mijn’ Hanen en uiteraard ook van de rest van 
het bataljon. 
 
Ik wil u dan ook allen danken voor deze 
collegiale en prettige manier van 
samenwerken en heel veel succes wensen in 
datgeen wat u nog gaat doen, zowel binnen 
als buiten het bataljon. 
Onze wegen zullen zich naar alle 
waarschijnlijkheid in de toekomst nog wel 
kruizen. 
Tot die tijd wens ik u al het krijgsman’ s  geluk 
toe! 
 

Smi R. de Vries 
CSM Charlie ¨HANEN¨ Cie 

 
 
Rotatie 3, CBMI 
Erbil, 23 -11-15 
 
 
Langs deze weg wil ik jullie op de hoogte 
brengen van het wel en wee van de mannen 
en vrouwen van 1 (NLD)CBMI-3. 
We zijn inmiddels al halverwege de tour en er 
is uiteraard al van alles en nog wat gebeurd. 
In vogelvlucht neem ik jullie mee over de 
gebeurtenissen van de afgelopen twee 
maanden. 
De complete opstart ging niet vanzelf; de 
oplevering van ons legeringsgebouw liep 
vertraging op en de hoofdmacht had twee 
dagen vertraging door een defect vliegtuig in 
NLD. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden 
dat dit ons ook wel even goed uitkwam, omdat 
de legering nog niet klaar was. Dit betekende 
ook dat rotatie twee nog twee dagen moest 
bivakkeren op Erbil International Airport (EIA), 
en dat ging ten koste van hun adaptatie op 
Cyprus. Maar ik neem aan dat dit bij iedereen 
inmiddels wel bekend is. 
Tevens moesten we nog wachten op de 
definitieve werklocaties, dus hebben we een 
aantal weken een tijdelijke werklocatie 
betrokken. 
Inmiddels zijn  ook de werklocaties betrokken, 
en worden er nu nog verbindingslijnen 
getrokken om ook de comm’s volledig up and 
running te krijgen. Details zijn mij onbekend, 
maar ik geloof dat het goed komt. 
Het kamp begint zo langzamerhand ergens op 
te lijken…. Duitse PX, Oase (Duitse Echo), 
fitness. 

Het enige gemis is een eigen Nederlands 
onderkomen…… 
Ook de service laat wel wat te wensen over. 
Het stoort sommigen dat je twee weken moet 
wachten op de reparatie van je deurkruk of 
een stroomprobleem (kortsluiting) in je 
lichtschakelaars. 
De banden met de coalitiepartners worden 
steeds sterker, een bakkie doen bij de Duitsers 
is soms zo gek nog niet. Helemaal nu blijkt dat 
er vanuit NLD geen koffie wordt opgevoerd, en 
ook bij de Amerikanen de koffie op lijkt te 
raken. 
De MTT’s zitten op dit moment verdeeld over 
twee buitenlocaties. De nieuwe cursus is net 
weer gestart na een periode van twee weken 
zonder trainingen aan de Pesh. 
In deze trainingsloze periode houden de teams 
zich bezig met o.a onderhoud aan materieel, 
schietvaardigheid, play station, fitness en 
allerlei andere militair gerelateerde dingen. 
Binnen de staf heeft iedereen inmiddels ook 
zijn draai gevonden. Het was natuurlijk flink 
aftasten binnen een samengestelde staf met 
volk uit verschillende krijgsmachtdelen en ook 
nog eens van verschillende onderdelen.  
Ook staf doet links en rechts wat aan 
onderhoud materieel, schietvaardigheid, 
insanity en voetbal. 
Daarnaast natuurlijk zoveel mogelijk 
randvoorwaarden creëren voor de 
trainingsteams in de breedste zin van het 
woord.  
Ook het weer komt soms verassend om de 
hoek kijken…..De eerste zandstorm icm veel 
regenwater is geweest, hevige buien met 
gepassioneerd onweer, hevige buien zonder 
onweer en ook zijn de eerste hagelstenen 
geland op de zuidelijke trainingslocatie.  
Zoals je hebt kunnen lezen gebeurt er van 
alles hier in Erbil en omgeving. We vervelen 
ons in ieder geval geen moment.  
Tot zover een tussenstand van CBMI 3, het ga 
jullie goed en we zien mekaar volgend jaar in 
Havelte! 
 

CSM CBMI-3 
 
Ergens in zuid Koerdistan. 
 
Hier een stukje van jullie Master Gunner/SMO 
In de vroege ochtend op vrijdag 25 september 
kreeg ons MTT  de opdracht om naar een 
andere trainingslocatie te gaan dan was 
afgesproken. Nadat alle spullen waren 
ingeladen en naar de andere locatie werden 
gebracht, kreeg ook ik te horen dat ik met een 
MTT  mee mocht, het trainingsteam van het 
Korps Mariniers. Dit vond ik een leuke 
uitdaging; om eens te kijken in een andere 
keuken. Na aankomst werden we rondgeleid 
door een Brit. Na een korte uitleg van het 
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kamp en de regels daar, gingen we naar de 
slaaplocatie. En ja wel, we werden tussen de 
Peshmerga gestopt Simpelweg omdat er niet 
genoeg ruimte was in het coalitiegebouw. Na 
eerst en uur puin ruimen werden de 
slaapkamers betrokken. Ja het is iets anders. 
Na wat rondkijken en navraag hoe de rest van 
de coalitie er bij lagen, konden we niet anders 
zeggen, dan dat we er beter voor lagen als zij 
deden. 2 man op een kamer. De kamer was 
niet groter dan een bezem- kast. Dus dat is 
niet veel. ´s middags kregen we een 
rondleiding door het oefengebied. Dat is een 
groot lap grond met veel mogelijk heden. Van 
alle soorten schietbanen tot grote 
trainingslocaties aan de oostkant van het 
kamp. Het kamp zelf heeft een omtrek van 450 
meter. Dit is tevens het hardlooprondje binnen 
het kamp. Na een aantal verkenningen van het 
oefenterrein waren de jongens er wel blij mee. 
Alle voorgeschreven leerdoelen konden hier 
behaald worden. Op zondag 27 september 
begon de eerste trainingsdag… dachten wij. 
Maar dan moet de Peshmerga wel komen, 
want zonder hun aanwezigheid kun je niet veel 
trainen dan alleen je zelf. Na wat overleg en 
wat heen en weer gebel was men er achter dat 
de Peshmerga bij het verkeerde 
trainingscentrum stonden. 
Echt aan de slag 
 Op de maandag konden wij dan toch echt 
beginnen. Voor mij meteen de gelegenheid om 
te kijken hoe de Mariniers hun lessen hadden 
voorbereid. Na het inzien van wat lesroosters 
en lesplannen was het voor mij duidelijk, ze 
doen het bijna hetzelfde als wij bij de 
landmacht. Voor mij en hele geruststeling. 
Nadat de weken vorderden, ging de onderlinge 
verstandhouding steeds beter. Immers ik was 
van de staf, en daar waren ze in het begin niet 
zo blij mee. Maar toen ze ook mij leerden 
kennen, vonden zij het fijn dat ik er bij was. Ik 
zorg voor de randvoorwaarden waar zij altijd  
mee verder kunnen. Dat is leuk voor de 
Mariniers, maar ook leuk voor de Peshmerga. 
Wij hebben gemerkt hoe blij zij met ons zijn. 
Na de afronding van onze eerste IBC ( Infantry 
Basic Course ) kregen de Peshmerga een 
certificaat. Daarbij gingen een paar spontaan 
huilen van blijdschap. Heel echt, maar voor 
ons even wennen, die geharde strijders en hun 
tranen. Zij zijn emotioneel, omdat zij zo blij zijn 
dat wij ze komen trainen. Het geeft ons een 
goed gevoel, zo ver van huis.  
 
1 RIOGer en een stapel Mariniers. 
 Het voordeel van samenwerken met Het 
Korps  is dat je veel moet sporten.  Dat doen 
ze elke dag, dus ook ik. Wordt je stiekem toch 
iets fitter van. Nu 2 maanden verder gaat het 
heel goed hier in het zuiden van Koerdistan. Er 
wordt hier volop getraind, en in de tijd dat er 

geen trainingen worden gegeven doen we veel 
aan eigen trainingen. Lees schieten, 
patrouilles lopen( zowel overdag als bij nacht), 
sporten buiten de poort, en al dat soort dingen. 
Nog een aantal weken en dan zit deze 
uitzending er weer op. Ook leuk om weer naar 
uit te kijken.  
 

Sm Arco 
 

 
ERBIL 3-12-2015 
 
Inmiddels zijn we met CBMI-3 alweer over de 
helft van de missie en wil ik graag een korte 
impressie geven tot zover. 
Op 10 September ben ik vertrokken en eerst 
nog een aantal dagen in een hotel gelogeerd. 
Gedurende de HOTO was de verhuizing rg het 
hoofdkamp, wat op dat moment nog een 
behoorlijke bouwval was. Aangezien de 
werkfabs nog niet gereed waren hebben we 
naar veel moeite een tijdelijke werkruimte 
kunnen betrekken. Dit was prima vertoeven 
maar zorgde wel weer voor een extra 
verhuismoment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De MTT’n werden verspreid over de 
verschillende locaties waar ze inmiddels de 
IPC 07 hebben afgerond en op dit moment 
bezig zijn met een nieuwe training. Verder 
hebben we nog de bataljonstraining op een 
andere locatie, hier geven ook mensen van de 
staf CBMI-3 diverse lessen zoals Loac, 
Gender, Intell, Logistiek etc etc. 
De logistieke lijn hiernaar toe is maar heel 
gering, er komt ongeveer 1x in de maand een 
instandhoudingvlucht en dan nog is het maar 
afwachten of alle gevraagde spullen er dan 
ook daadwerkelijk mee gestuurd zijn. Kortom 
het is hier op een hele ander manier logistiek 
bedrijven. Daarnaast zijn we momenteel ook 
bezig met het Non Lethal Assistance project, 
hierbij kopen we lokaal diverse zaken om 
vervolgens te verstrekken aan de Peshmerga 
die we trainen. Waar moet je dan aan denken, 
C-IED sets, VBDN (porto’s en radio) en 
kledingpakket.  
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Hoe gaat dat dan lokaal zaken doen, nou ik 
kan je zeggen het is erg leerzaam en zeer 
goed om te leren geduldiger te worden. Haha. 
Het begint eerst met veel kletsen, ergens 
thee/koffie drinken, lunchen of dineren maar 
zeker niet op zijn Nederlands even snel iets 
regelen… En ja, als je dan heel erg gewend 
bent “tijd is tijd” en “afspraak is afspraak” nou 
dat werkt hier toch echt even anders. Maar ook 
daar leer je mee omgaan, dit door je 
diplomatiek en geduldig op te stellen, op de 
juiste momenten met de juiste mensen praten. 
Als je dan op een gegeven moment denkt de 
procedures door te hebben dan helaas komt er 
toch weer iets bij, ja en dan is het de kunst om 
niet te gefrustreerd te raken. Want hoe 
ogenschijnlijk sommige dingen op een snelle 
wijze opgelost zouden kunnen worden helaas 
zo werkt het hier niet. Maar goed als voorbeeld 
de post, veel praten, juiste brief met STEMPEL 
(erg belangrijk hier) en handtekeningen van de 
diverse belangrijke functionarissen hier, 
ophalen bij de douane � jaja en dan al die 
blije gezichten van het personeel als de post 
dan opgehaald kan worden!! Of aankomen op 
een trainingslocatie waar alleen een ijzer 
stapelbed aanwezig maar geen matrassen of 
kussens. Dus hoppa lokaal aanschaffen en dat 
lukt dan ook. Schitterend dat zijn van die 
momenten daar kan ik echt van genieten. 
Want uiteindelijk zorgen wij met de logistiek 
club ervoor dat de MTT’n kunnen doen 
waarvoor ze hier zijn en dat is trainen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verder hebben we hier ook een klein groepje 
GNK personeel aanwezig en ja, ik vond het 
toch noodzakelijk om mezelf op te offeren voor 
een echte casus. Op donderdag 22 Oktober 
kwam ik samen met een MTT niks 
vermoedend terug van een logistieke 
bevoorradingslag naar de zuidelijke locatie. Na 
een bezoek aan de defac stond ik na 5 min al 
boven de wc, waarna ik me als snel beroerder 
voelde worden. Had ik even geluk dat een 
groot gedeelte van het GNK det terug was op 
het kamp om mij te helpen. De dokter had snel 
scherp dat ik afgevoerd moest worden naar 
het ziekenhuis. Alles werd op touw gezet om 
mij vanuit mijn slaapfab in een vtg te leggen 
om af te voeren rg de geneeskundige 
instelling. Aldaar aangekomen had ik gelijk 4 
verplegers om mijn bed die al driftig begonnen 
te prikken om te kijken wie het snelst een 
infuus aankon leggen, uiteindelijk was het 
gelukt maar wel 1 blauwe arm aan over 
gehouden. Voor dat ik het wist lag ik op de 
operatietafel en werd mijn galblaas verwijderd. 
Dat zo’n klein orgaan en steentjes zo’n pijn 
kunnen doen. Maar eind goed al goed, de 
keten is doorlopen met uiteraard hier en daar 
verbeterpunten maar ook zeker punten ter 
bestendiging. Mijn herstel is ook erg goed en 
snel verlopen, exact twee weken na de 
operatie mee gedaan met de allereerste 
georganiseerde hardloopronde, pijnvrij 
uitgelopen, trots.  
Inmiddels is ook de verkenningsparty van 
CBMI-4 hier geweest en ja dat doet je dan ook 
beseffen dat in NLD de volgende rotatie alweer 
aan het opwerken is en straks staat te 
trappelen om deze kant op te komen. Voor ons 
zaak om zoveel als mogelijk zaken en voor 
mijn clubje te spreken, logistiek goed weg te 
zetten. De eerste handelingen op matbeheer 
zijn alweer gedaan. Verder ben ik momenteel 
bezig om een SOP / werkinstructie te gaan 
maken voor de POD MNC, hier gaan we 
samen met de andere coalitiepartners 
(DEU/NOR/FIN)  gebruik van maken. Dit alles 
voor de in en uitgaande vracht te kunnen 
behandelen. 
Vorige week het midtermfeest gehad met de 
band Embers, ook hier weer voldoende 
logistieke uitdagingen gehad. De civiele 
luchthaven was een aantal dagen dicht, maar 
gelukkig op tijd open om het personeel van de 
band op te halen. Echter wel personeel maar 
geen materieel, dat stond nog op Eindhoven. 
Dus lokaal aan de slag om muziek 
instrumenten, geluid, licht en podium te gaan 
scoren. Het heeft wat tijd en moeite gekost 
maar gelukkig is uiteindelijk alles goed 
gekomen en hebben we met bijna eenieder 
(altijd een aantal die moeten werken) een 
geweldige avond gehad. 
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Op dit moment staat ons Sinterklaasfeest voor 
de deur, weliswaar zonder sinterklaas spullen 
vanuit NLD want die staan nog in Eindhoven. 
Maar goed de activiteitencommissie weet hier 
uiteraard ook weer op een creatieve en 
flexibele wijze mee om te gaan. En daarna aan 
de slag met Kerst en de Oud & Nieuw viering, 
want ja ook saamhorigheid is uiteraard 
belangrijk zeker met de feestdagen!! 
Ook wat foto’s toegevoegd ter impressie. 
Allemaal alvast hele fijne feestdagen en een 
goed uiteinde toegewenst! 
 

Kap Amber 
Missie J4 

CBMI-3 det Erbil 
 
Force on force 
 
Zondag avond. De derde week van de 
oefening Combined resolve in Hohenfels. 
Begon de grote force on force actie. De eerste 
opdracht was een opstelling betrekken en een 
verdedigings linie maken. In de opstelling 
moesten we versterkte vupos maken, met 
stenen en de grond in. We hebben samen met 
de genie hindernissen geplaatst tot de linie 
dicht was. Hier hebben wij drie dagen stand 
gehouden en een aantal prik acties weten af te 
slaan. Verkenningen  van de vijand bij onze 
opstelling merkten dat deze goed beveiligt 
was. Daardoor hebben zij besloten de 
hoofdmacht over een ander stuk in de linie te 
sturen ( Roemenen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de Roemenen waren een aantal  BMP´s en 
M113´s door gedrongen en kwamen op onze 6 
uur beveiliging om een actie te ontplooien.  
Maar door onderkenning en snel handelen van 
onze zijde wisten we deze aanval af te slaan. 
 Na de opstelling kregen we een offensieve 
taak. Hier zijn we in combinatie met de CV90´s 
voorwaarts gegaan. Hierbij troffen wij een 
opstelling van de vijand. Zij hadden tanks in 
het bezit. Wij hebben op linie gewacht tot we 
de call kregen voor vuren vrij. We zijn na het 
vuren vanaf een linie gaan omtrekken en 
kwamen in een hevige strijd. We stokten op 
een mag post en een tank. We stonden er nu 
alleen voor,  want de CV´s konden niet ons 
ondersteunen door het geweld van de 
vijandelijke tank. Hier hebben wij aardig wat 
gewonden gekregen, die onder veel vuur en 
rook afgevoerd hebben. Na een uur knokken 
hebben we de vijand verslagen en gingen 
verder met onze opmars. We zijn verder gaan 
verplaatsen met de cv naar ons eindpunt. Net 
voor het einde werden we weer 
aangegrepen. Er was  een peloton aan vijand 
en wij waren nog met een gesleten peloton 
over. Tijdens het uitstijgen kwamen we er 
achter dat we 360 aan het knokken waren op 
een short range afstand. We vochten wat we 
waard waren en versloegen de vijand met de 
laatste paar patronen en met onze 3 laatste 
mannen die over waren. De gewonden werden 
opgehaald door de hotel groep. Die geen kant 
op konden, door de vele hindernissen van de 
vijand. Hierdoor moesten zij de ondersteuning 
in roepen van The Bird. The Bird ( chinook) 
kwam de gewonden ophalen en bracht ze naar 
het gewonden kamp. 
  
Deze oefening was de mooiste en grootste 
oefening die we met onze eenheid hebben 
gedaan. Namens eeheid 2.6 een geslaagde 
actie 
 

Sld 1 Stefano 
Bravo ¨LEEUWEN¨ Cie 

 
 
 


