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

“ We zijn goed bezig met z’n allen”

Af en toe zijn er momenten noodzakelijk om je zelf een
schouderklopje te geven. Ik vind ook echt dat we dat
verdiend hebben. Ik zie enthousiaste mensen op missie
heel professioneel hun vak uitoefenen of dat nu in Irak of
Afghanistan is. Goede verhalen komen mij ter oren over
onze nationale inzet in Curaçao, maar ook thuis hier in
Nederland. Het gewicht van het bataljon wordt gedragen
door de ondervulde bataljonsstaf en de Bcie en Dcie. En
als ik dan zie hoe we dat doen, met maximale inzet en
geleverde kwaliteit kan ik alleen constateren, dat we met
z’n allen goed werk leveren.Daarnaast heb ik de indruk,
dat we plezier hebben in wat we doen.

Is alles dan goed en koek en ei? Het zou heel naïef zijn
om te zeggen dat alles wat de KL nu meemaakt ons niet
raakt. Ik deel de zorg van sommige kaderleden over hun
toekomst bij defensie vwb overgang van FPS 2 naar FPS
3. De inzetbaarheid van de voertuigen, de tekorten van de
Dyna range en een structureel tekort aan groepscommandanten uitgestegen. Er is nogal wat aan de hand en dat
ziet iedereen. Maar bij de pakken neerzitten of te gaan
klagen zijn nu niet echt de motivatieprikkels die we nu
nodig hebben.

Belangrijk vind ik dat onze zorgen worden gezien en
erkent door onze hogere niveaus. FPS 2-3 staat
nadrukkelijk op de radar van onze hoogste generaal. Er
wordt ook hard aan gewerkt. De inzetbaarheid van voer-

tuigen neemt toe en materieel wordt uitgeleverd. We
hebben nieuwe BOXERs binnen en de AMROK laat ook
niet lang meer op zich wachten. Ik zie dus een tendens dat
het beter gaat. Als we kijken naar de missies hebben we
aan het einde van dit jaar vier rotaties in Irak en Afghanistan geleverd inclusief twee ciestaven van ieder zes
maanden voor de Resolute Support Mission. Daarmee is
ca 75% van het bataljon op uitzending geweest. We
hebben dat gewoon goed gedaan.

We zijn zichtbaar bij de Nederlandse bevolking of het nu
tijdens de Nationale veiligheidsdag in Almere of tijdens een
steunverlening met Jeroen van Inkel. Keer op keer laten
we het professionele gezicht van onze eenheid zien en
ook dat doen we met verve. Ik realiseer me keer op keer
hoeveel druk op de schouders rust en ik dank jullie dan
ook voor jullie inzet. Het geeft mij een heel positief gevoel
om met zulke mensen te mogen samenwerken. Hoe expeditionair we zijn blijkt wel uit het feit dat we in mei op vijf
plekken in de wereld acteren. Namelijk Afghanistan, Irak,
Estland, Curaçao en Nederland. Over de gehele wereld
verspreid.

We hebben ook een nieuw ritueel ingevoerd. De vlag
wordt nu tijdens het bataljons appel gehesen. We hebben
meerdere symbolen en rituelen zoals de bijvoorbeeld dog
tag, dat zijn voor mij kernwaarden en activiteiten die ons
verbinden. Vooral op dagen waar wij onze gesneuvelden
herdenken, krijgen deze rituelen en symbolen een extra
lading. Het verlies van kameraden en de realiteit van onze
harde werkelijkheid waarin wij ons werk moeten doen. We
doen dus werk dat niet iedereen wil of kan. Dus een
schouderklopje is meer dan op zijn plaats.

We doen het dus echt goed met z’n allen en dat mogen we
met bescheiden trots best uitdragen.

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

Fire Support Team centraal om hun skills en drills te verbeteren, onder andere het plannen van luchtaanvallen mbv
verkenningsdrones en verdere luchtsteun.

Maandag 15 Februari
Om 10 uur ‘s ochtends vertrok de bus richting
Marnewaard, daar aangekomen werden gelijk de eerste
materialen opgehaald door het uitgestegen peleton voor
de oefening Purple Windmill.
O.a. scherfvesten en de MCTC apparatuur werden opgehaald. Het bereden gedeelte van het peleton was druk
met het in gereed stelling brengen van de voertuigen.
Dinsdag 16 Februari
We begonnen de dag met een verplaatsing te voet
richting het oefendorp waar gedurende de ochtend de
verschillende skills en drills, technieken en tactieken van
het optreden in verstedelijkt gebied werden beoefend door
ons uitgestegen peleton. In de middag werd de luitenant
ingelicht over de komende actie van die middag, die in
samenwerking ging met de collega’s van het FST van
Luchtmobiel (Fire Support Team), waar de oefening om
draaide. Rond de klok van 15:00 ging de actie van start.
Het scenario dat zich afspeelde ging als volgt: het
uitgestegen peloton (eenheid 4) moest een gedeelte van
het dorp vrijwaren van vijandelijke troepen.

Donderdag 18 Februari
Het uitgestegen peleton heeft deze ochtend besteedt aan
het verbeteren van hun skills en drills omtrent het OVG.
In de middag vond de laatste actie plaats waarbij alle
evaluatiepunten mee werden genomen van de afgelopen
week. De actie zelf was zowel voor het uitgestegen peloton als voor het FST een goede training. ‘s Avonds werden
de tassen en spullen weer ingepakt ter voorbereiding van
het vertrek de volgende dag.
Vrijdag 19 Februari
Op deze dag is een gedeelte van het peloton samen met
het FST naar het oefendorp geweest om de laatste
aspecten van het FST te trainen (het aspect van de
verkennings drone) . Verder werden de geleende spullen
weer ingeleverd en de tassen ingeladen. Rond 13:00 stond
de bus klaar om ons op te halen en terug te vervoeren
naar de JPK kazerne.
Er is deze oefening veel van elkaar geleerd en veel
getraind. Al met al was deze oefening een leerzame week
voor iedereen.

Het Fire Support Team fungeerde hierbij als ondersteunend element in de vorm van het plannen van
luchtaanvallen en het laten overvliegen van verkenningsdrones om meer informatie voor het uitgestegen peloton te
vergaren. Met deze informatie kon het peloton anticiperen
en reageren. Aan het einde van de actie zijn een aantal
evaluatie punten naar voren gekomen die werden meegenomen naar de actie van de volgende dag.
Het bereden gedeelte van het peloton heeft zich bezig
gehouden met het volgen van lessen justeren verzorgt
door de sld1 Veehof.
Woensdag 17 Februari
Wederom begon de dag met een verplaatsing naar het
oefendorp, ditmaal met de viertonners.
Aangekomen in het oefendorp werden wederom de skills
en drills van het optreden verstedelijkt gebied beoefent
door het uitgestegen peloton om vervolgens ‘s middags de
actie in te gaan.
Tijdens de actie stond het trainen van de collega’s van het

Sld2 van Ewijk
45 PIB Bravo Leeuwen Compagnie
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De Amazone
Deze week alweer de laatste week van onze vrouwelijk
strijders. Na een drie weekse cursus hebben 120 vrouwen
hun certificaat behaald. Drie weken geleden begonnen ze
aan hun cursus. De opkomst alleen was al indrukwekkend.
120 vrouwen netjes opgesteld strak voor zich uitkijkend.
Een kapitein die om de 4 seconden op haar fluitje blaast
om iedereen in het gareel te houden. Wat ze overigens 3
weken lang gedaan heeft. Wat ons meteen opviel was de
gedrevenheid en hoe gedisciplineerd deze vrouwen zijn.
Eenheid van tenue, afmars richting de lessen, en roken,
telefoons zijn verboden tijdens de lessen. Na de verhalen
van de mannelijke Pesh is dit een wereld van verschil.

gaat starten.

Groetjes
Athena en
Danielle

SOB Maart 2016

In maart stonden er weer 2 weken SOB op het programma. Wij van de MRAT pelotons van de D-cie hebben hier
met een klein clubje aan deelgenomen, omdat er veel
mensen op verlof/cursus waren. Hierdoor hadden we
De eerste week stond vooral in het teken van de basislesmooie kleine groepen en veel munitie voor weinig persosen Explosive Hazard Awareness Training, Care Under
nen wat dus lekker veel knallen betekende. De eerste
Fire en wapenhandelingen. Iedere ochtend starten we met
week stond in het teken van .50 schieten vanaf de Fennek.
een stukje PT. Dat is iedere keer weer een bijzondere les.
Normaal zijn het met name de schutters die dan aan bod
Na het eind van de eerste week werden we al gezien als
komen maar door het weinige personeel konden de chaufhun nieuwe BFF en waren ze erg dankbaar voor de
feurs en de
trainingen.
commanIn de tweede week gingen ze voor het eerst schieten. Met
danten ook
een beetje gespannen hoofden stonden ze daar. Nadat de
maximaal
eerste vrouw door Rob naar rechts werd gericht ging het
schieten,
bij de rest verbazingwekkend goed. En de tweede week
dus dat was
stond ook in het teken van veel bezoeken op kamp AMAmooi meeZONE. Ja de vrouwelijke Pesh zijn HOT!!!
genomen.
In het weekend hadden we een weekendbreak richting
Hannover of was er de keuze om in Bergen zelf uiteten te
gaan. Als we de verhalen mogen geloven was Hannover
weer een gezellig avondje uit, haha! De zondag stond voor
ons in het teken van uitslapen en een kleine oriëntatieloop
om de alcohol er weer even mooi uit te lopen.
De 2e week stond in het teken van uitgestegen contactdrills. Met kleine groepjes veelvuldig de baan over. Dit was
alweer een redelijke tijd geleden aangezien wij net terug
zijn van een uitzending in Afghanistan. Het was wel weer
even goed om de basis op te pakken en alle mindere puntjes eruit te halen.

De laatste week begon bijzonder. Tijdens de PT les werd
het voor sommigen een beetje te veel, waardoor er wat
ongelukken zijn gebeurd. Als echte strijders stonden ze de
Wegens omstandigheden zijn we 1 dag eerder terugvolgende dag weer op appel. Ook werden deze week de
gegaan, dit
examens gehouden. Voor de tijd die we hadden hebben ze
vond
het goed gedaan. Het liefst wilden we ze nog een extra
iedereen
week geven waardoor we ze nog beter hadden kunnen
natuurlijk heel
trainen. Op vrijdag kregen ze hun certificaat, vol trots
erg vervelend!
stonden ze daar. Na de certificaat uitreiking werden we als
Al met al hebhelden op de foto gezet. Ook wel het selfie uurtje genoemd
ben we een
met alle 120 vrouwen!!!!!!
goede SOB
gehad!
Het zijn bijzondere weken geweest, veel gelachen en veel
geduld gehad. Mooi is om te zien hoe dankbaar ze zijn.
Kpl Kersaan & Sld1 Steiger
We kijken daarom ook erg uit naar de volgende cursus die
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Opwerken Capacity Building Mission Iraq
(CBMI) 5
-MTT-1Wij als MTT-1 en onderdeel van CBMI 5 gaan in Irak de
Peshmerga trainen. De soldaten van MTT-1 zitten al sinds
2013 bij elkaar in een hechte club, eenheid 5 van de A-cie.
Het onderwerp van de trainingen zijn wat voor ons als infanteristen de basisvaardigheden zijn zoals bijvoorbeeld
ZHKH, OVG en schieten.

steuningsgroepen deze nieuwe vaardigheden gingen beheersen en de trainingsgroepen weer beter werden in het
lesgeven.
De wapens waar wij les in hebben gehad zijn bijvoorbeeld
de AK47, G36, RPG7 en de Draganov.
Deze lessen hebben wij gehad omdat de Peshmerga met
deze wapens optreden en wij er dus zeker mee te maken
zullen krijgen tijdens onze missie. De mobility week was
puur voor onszelf en zal geen leerdoel zijn voor de Peshmerga.

Tijdens deze week lag de focus
op hoe wij daar in het verkeer
gaan verplaatsen van punt A
Wij gaan in de periode mei
2016-sept 2016. Dit doen wij naar punt B en hoe wij gaan
reageren als wij alsnog in een
zodat de Peshmerga beter
tegen de IS kan strijden aan situatie tegen
het front. Voor ons wordt dit vijandelijke eenheden terecht
komen. Want ook al zitten wij
een uitdagende missie
in een relatief veilig gebied,
omdat wij hierin geprikkeld
worden om lessen te geven moeten ook wij voorbereid zijn
op het ergste.
aan een vreemd volk met
een andere cultuur. Wij wilNaast deze trainingsdoelen
len hen zo goed mogelijk
maken zodat zij een betere bereiden wij ons ook fysiek
voor op het zwaarste. Dit doen
strijd kunnen leveren.
We zijn gegroepeerd in een trainingsgroep en een onder- wij door elke maandagochtend
steuningsgroep. Waarbij de trainingsgroep vooral de focus te sporten met het scherfvest
legt op de lessen die aan de Peshmerga gegeven wordt en om en de helm op.
de ondersteuningsgroep daar de bijbehorende beveiliging De loze momenten in ons programma vullen wij dan ook
doet en/of demo’s geeft.
Het lesgeven daar zelf is dus niet de enige uitdaging waar vaak zelf in met sport.
we mee te maken gaan krijgen, de ondersteunings groep
De randvoorwaarden voor de missie waren ook erg
zal ten aller tijden een veilige lesomgeving moeten waarbelangrijk, want zonder fysieke gereedheid ben je niet
borgen en geconcentreerd moeten werken.
goed in staat om daar je werk uit te voeren en zonder de
juiste papieren kom je daar het land niet eens binnen.
Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de eerder
genoemde uitdagingen hebben wel een opwerktraject
waarin wij trainen in lesgeven en militaire vaardigheden die Zelf ben ik de plaatsvervanger van de ondersteuningsgroep. Het is uitdagend om met de groep op te werken
in het inzetgebied zelf nodig zullen hebben. In dit traject
worden ook alle randvoorwaarden geregeld om op uitzen- voor de missie. Voornamelijk zullen wij beveiligingstaken
ding te kunnen gaan zoals inentingen, paspoorten, fysieke uitvoeren. Als de mogelijkheid er is kunnen wij ook les
geven. Daar probeer ik ook mee bezig te zijn met de
gereedheid en kleden.
soldaten van de ondersteuningsgroep.
De lessen die daar worden gegeven zijn voor ons de
Wat ons de komende tijd nog te wachten staat is de einbasis. Toch moeten wij wel trainen in het lesgeven ervan
omdat er tijdens de missie ook veel soldaten en korporaals doefening waarin alles wat we getraind hebben terug zal
komen. Daarna zal een gedeelte van onze uitrusting al
aan de Peshmerga lesgeven. De vaardigheden die wij
voor ons zelf trainen zijn onder andere: ammunition aware- richting het missie gebied gaan. En voordat wij zelf ook die
richting op gaan mogen we nog genieten van een welverness, mobility, CBRN, schieten en het omgaan met de
diend inschepingsverlof.
wapen die de Peshmerga gebruiken. De meeste vaardigheden waren wij al wel bekend mee en in getraind. Wat
nieuw was voor ons was de mobility, het schieten met de
Korporaal Loenen
Glock en het omgaan met de vreemde wapens.
In het opwerktraject hadden wij hiervoor “thema weken”.
Zo hebben wij een week lang les gehad in de vreemde
wapens, zijn wij een week in de Harskamp geweest en
hebben wij een mobility week in Amersfoort gehad.
Tijdens de schietweek hebben we de oefeningen tot en
met reflexschieten met scherfvest aan geschoten. Het
mooie van deze weken is dat er geoefend kon worden op
twee vlakken. De trainingsgroepen gingen deze lessen
geven aan de ondersteuningsgroepen, zodat de onder-
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Tussenweek MTT1
Na het briljante stukje proza van onze bouwvakker Niek
hadden we afgesproken dat ik deze keer een stukje zou
tikken. Bij dezen dus het briljante stukje werk van MTT-1.
En in het kader van goed voorbeeld doet goed volgen
staat in de volgende ‘weekly’ een stukje van onze 2 CLS
(combat life schrijvers)…

Al met al is de end-state van de afgelopen weken gehaald;
zonder kleerscheuren hebben we onszelf getraind,
deelgenomen aan de TTT en zijn alle Pesh uitgerust met
USA equipment. Tijd om te beginnen met de training!

1R – CBMI IV

Na het afronden van de IBC 9 stonden 2 rustige tussenweken gepland. De aandacht verschoof van het trainen
Sob 2016 B-Cie
van de Pesh naar het trainen van de eigen MTT. Ondanks
het schietprogramma en de eigen training kwamen de
dagen stil te vallen en begon de irritatiegrens lager te
liggen. Het is goed dat we weer aan het begin van de vol- Mijn eerste SOB in Bergen als boordschutter, drie weken
gende cursus staan en iedereen zijn aandacht weer op de lang op de schietbaan om zo snel mogelijk het niveau te
krijgen als de rest van het peloton.
nieuwe Pesh kan leggen.
In onze tussenweek hebben we ook kunnen genieten van
de ‘Train the Trainer’ van de Amerikanen. Hierin
probeerden zij de geharde krijgers van eenheid 6 te leren
hoe een Minimi, MAG en Colt werken. Enigszins verspilde
moeite… Je leert een hond uiteindelijk ook niet blaffen, dit
kunnen ze al! Het enige wat nog slechter was dan de
didactische vaardigheden van onze Amerikaanse collega’s
was het Engels van de Italianen.

We begonnen de eerste week met de nieuwe schutters om
niveau 1 te schieten. Bij mij ging het op zich wel goed,
maar je leert elke dag meer van je mede-schutters om het
nog beter te doen. Na een paar oefeningen geschoten te
hebben op niveau 1 had ik me gecertificeerd om verder te
gaan met sectie schieten en gecombineerd schieten,
maar eerst was er nog een weekendbreak in Hannover om
van een soort weekend te genieten.

Na een Engelse uitleg over de werking van een mortier,
hebben we vanaf 5 meter een mortiergranaten baancerend
op het randje van een Italiaans bediend mortierstuk zien
liggen. Gelukkig was er dan altijd nog de zachtaardige
USA Sergeant A. die dit op geheel eigen wijze recht kon
trekken (‘PUSH UPS FOR EVERYONE’).

De zondag gingen we in de middag gelijk naar de baan om
alles op te zetten en voor te oefenen voor het gecombineerd schieten. Na 3,5 jaar uitgestegen dingen gedaan
te hebben is het ook leuk om eens in de toren te zitten en
je uitgestegen maten te zien vechten in het terrein.
Daarna gingen we verder met sectie schieten. Ik schoot
samen met mijn sectie genoot die al redelijk ervaren is en
rustig aan moest doen, anders was er geen leer moment
voor me. Het was op zich wel te doen, maar er kwamen
veel dingen bij kijken, zoals het waarnemen in je sector en
waarnemen als je sectie genoot contact kreeg.

Na twee weken schieten was het alweer tijd om het lange
paasweekend naar huis te gaan en op de dinsdag weer
terug te gaan naar Duitsland. Na het weekend gingen we
gelijk andere oefeningen schieten zoals, met de loop
camera, wat op zich nog best moeilijk is als je dat alleen
nog maar in Tactis gedaan hebt. Na een run geschoten te
hebben ging het goed. De dagen daarna gingen we met de
coax een paar oefeningen schieten met het voertuig nog in
Toch is een klein bedankje aan het Amerikaanse adres op beweging . Na 3 weken in Bergen gezeten te hebben kijk
zijn plaats. Ze waren flexibel met het aantal plekken wat er ik terug op een goeie SOB waar ik veel geleerd heb van de
jongens uit mijn peloton.
beschikbaar was voor de Sniper en Mortar course. Zodoende hebben we toch met een aantal nieuwe wapensystemen kunnen schieten en is de week niet geheel verloren
gegaan.
Sld1 Ouwerkerk
De afgelopen week stond in het teken van de ‘equiping’
van de nieuwe Pesh, waarna de schone taak voor MTT-1
is weggelegd om van de ‘left-overs’ van het bataljon
geharde vechtmachines te maken, kan beginnen.
Het was een ietwat stroeve opstart. Gelukkig was
wederom onze USA Sergeant A. van de partij om de Pesh,
met een wat verhoogd volume, geordend te krijgen. Dit
resulteerde uiteindelijk wel in een bedreiging met de dood
naar hem, waar eigenlijk iedere Pesh in de buurt het mee
eens was, maar dan heb je ze wel stil in een rijtje staan.
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Re-intergratieweek, 45 painfbat/B-cie

een drankje. Ook
werd er door de
CSM nog een
Kalenderweek 10 stond in het teken van een reintequiz georganigratieweek voor de mannen en vrouwen van de Bravo
seerd. Op de
´leeuwen` cie.
dinsdag stond
een busreis geEenheid 5 was namelijk op pland naar
uitzending geweest naar
Soesterberg.
Irak. In die periode ben ik
Eerst sporten op
samen met nog een paar
die kazerne en
jongens ingestroomd bij de daarna door
B-cie, dus de verdeeldheid naar het NMM
was groter dan gewenst.
(nationaal militair
Het doel van deze week
museum).
was dan ook elkaar beter
te leren kennen, samen´s Avonds
werken, teamwork en één werden de Highhechte groep te worden.
land games
De maandag stond in het
teken van een cursus systema (Een vechtsport
gericht op zelfverdediging
die door het Russische leger ontwikkeld is). Eenheid 5
en het staf pel. deden dit in
de ochtend, rond de middagpauze werd er gewisseld met ehd. 4 en 6.
Zij waren begonnen met klimmen bij yosemite in Zwolle.
Dit klimcentrum verzorgde 2 programma’s voor ons. 1: het
boogschieten op elkaar en
doelen van de tegenstander (een 6 tegen 6 wedstrijd). 2:
het indoor wandklimmen waarbij je het jezelf zo moeilijk
mogelijk kon maken, de ene want liep namelijk steiler dan
de ander.

gehouden, 18
teams/9 spellen
en iedereen in
kilt of schotse
kleding. Spellen
waar veel kracht
bij kwam kijken
bijv. 4-tonner trekken, tractorbandtrekken, armworstelen,
munitiekisten tillen. De ochtend erna werd het leeuwen
parcours (lion-run) gehouden, een pittige test waarmee we
meteen onze fit hadden gehaald.

In de middag waren de leeuwen testen waarin de welpen
(nieuwelingen B-leeuwen´cie) moesten laten zien dat ze
het in hun hebben om Leeuw te worden. Nadat dit door
een ieder was gehaald was er tijd voor eten en drinken.
Een goede bbq werd er gehouden in ´t veld waar we daarna ook bleven overnachten. In de ochtend terug op de
kazerne werden er voorbereiding getroffen voor de
Hierna was er een avondprogramma in het verzetje (de
komende 2 weken. (Sob, schietoefening Duitsland week
bar boven paresto). Een gezellige avond met een hapje en 11/12) de middag stond in het teken van de commando
overdracht. Kapitein van ´t Land gaf het commando van de
B-cie 45painf over aan Kapitein Boelhouwers.
Nadat de ceremonie was afgelopen, werd er een receptie
voor hen gehouden in het verzetje. Hiermee werd de reintegratie week afgesloten.

Elnt P. (Peter) Rutte
Plaatsvervangend Compagnies Commandant B-cie
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CLSers
Dit keer een stukje van de CLS-ers van MTT 1. Wij willen
dit stukje graag beginnen met ons “mars-avontuur”. Onze
planning was trainen voor de vierdaagse, zo’n 10 kilometer. Na 2 kilometer was onze training al voorbij.
We kwamen bij een auto-ongeluk aan waarbij er 3 gewonden waren. Wij hebben deze gewonden eerste hulp
aangeboden, helaas heeft 1 persoon dit niet overleefd.
RIP dhr. Engelsen! Daardoor zitten wij momenteel nog in
een zeer zware dip. Depressies, niet meer sporten, alleen
maar chocolade eten….. EXERCISE EXERCISE EXERCISE
Dan over de afgelopen weken; Na de eerste training
gegeven te hebben op kamp COBRA stond de volgende
training gepland op kamp HORSE.

week het nieuwe jaar in. Hopelijk zijn de tolken er weer na
de vakantie. Zodat we deze nog 2-weekse durende cursus
kunnen afronden. Voor aankomend weekend staat de midterm gepland.
Dit verhaal is in 15 minuten getikt onder het genot van een
bucket KFC.
Tot de volgende keer, Inshallah

Groeten van de CLS-ers Ibrahim en Jamal

Mijn Kamp
We zijn aangekomen in de laatste trainingsweek van de
peshmerga, in deze week hadden zij hun eindoefening en
certificaatuitreiking.
We begonnen uiteraard met de eindoefening. De opstart
verliep wat stroefjes, maar na veertig keer herhalen zat er
een stijgende lijn in.

Ontbijt op HORSE

Toen we onze kleine commando’s gereed hadden gemaakt voor de oorlog konden we hun vol trots een certificaat
uitreiken, en voor mensen zoals de Pesh die niet eens een
veterstrik diploma hebben is dit natuurlijk hartstikke mooi
om zo’n certificaat te krijgen.

De eerste week stonden voor ons de cuf lessen al ingepland. Dit liep totaal anders door het equipen. Hierdoor
waren wij niet nodig en werden we toegevoegd aan de FP
op het kamp, een zeer leerzame week. Na deze week kon
het dan eindelijk beginnen. Wij kwamen er al snel achter
dat de Pesh op HORSE toch wel een stuk slimmer is dan
de Pesh op kamp COBRA. Zo spreken er in elke groep wel
een aantal Engels, sommige hebben al een eerdere training gevolgd. Kortom het niveau ligt hoger.
Hoewel de groepen wel groter zijn gaan de lessen goed,
op elke groep zit een commandant die de groep in het
gareel houdt. Tenminste probeert…
De tweede week liep helaas wat minder soepel. Naast
CUF geven wij ook beide de CBRN lessen. Hoewel sommige Pesh dacht dat het gasmasker voor onder water
zwemmen was hebben wij ze toch kunnen leren waar het
wel voor is. De eerste CBRN les was met 2 groepen in 1
gymzaal, dit resulteert in een kippenhok met zwetende
voeten. Deze les werd dus door ons gegeven met het
masker geplaatst.

Omdat wij zo’n goede lichting hadden afgeleverd werden
wij beloond met opstellingen maken/verbeteren, gelukkig
waren dat er maar vier, alleen waren de omstandigheden
wel een tikkeltje minder omdat een paar honderd zandzakken vullen best lastig is op een berg met bijna geen
zand, en 25 graden op je fontanel is ook niet echt wenselijk, nadat de tweede opstelling klaar was, lagen er
uiteindelijk drie mensen op de role 1, maar dat was het
allemaal waard want als de vijand het redt over de
bemijnde bergen kunnen wij staand terug vuren.

Ook in deze week gaven wij een CUF les in Tiger Valley,
heerlijk! Lekker hollands weer, zo’n 15 graden, veel wind
en natuurlijk regen. De Pesh was dus niet echt gemotiveerd deze dag, maar we hadden niet één tent, zelfs
3! Helaas waaiden er hier 2 van weg.

Tot zover het leven op Cobra,

Vincent K.
De laatste 2 dagen van deze week konden we helaas
geen les geven, de tolken staakten. 3 maanden geen geld
gehad, slecht verblijf op HORSE, geen progressie van het
MOP (Ministry of Peshmerga), dus ze zijn er klaar mee.
Voor nu is het vakantie. Alle pesh strijders gaan deze
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Mobility
Hierbij een stukje uit het zonnige Koerdistan. Mij is
gevraagd te schrijven over mobility. Voor de uitzending en
het opwerktraject had ik nog nooit iets met mobility
gedaan, dus dit was een compleet nieuw onderwerp.
Waarom mobility? Tijdens de trainingsmissie moet er veel
verplaatst worden, van de base naar trainingslocatie’s.
Onze grootste dreiging is dan ook het verkeer.

scherp om vervolgens op dag 2 dit te herhalen maar dan
met een voertuig. Dit alles vond plaats in de vallei, een
geïmproviseerde schietbaan.
Zet wat pylonen, schietschijven en een baanbegrenzing
neer en je hebt een schietbaan. Tijdens de schietdagen
hadden we af en toe last van overstekend wild (een herder
met zijn schapen) maar dit werd allemaal goed op tijd gemeld door de force protection.

In het opwerktraject hebben wij hier een week de aandacht
aan geschonken. We zijn deze week begonnen met theorie over bijvoorbeeld; wat zit er allemaal in het voertuig,
welke verplaatsingformaties hanteren wij, en wat kunnen
wij straks allemaal tegen komen, denkend aan een lekke
band, bestuurder onwel of contact. Na de theorie hebben
we de rest van de week praktijk gedaan. Veel gereden, bij
daglicht en duister. Zo snel mogelijk een band wisselen.
Tijdens contact simultaan keren. En nog tal andere zaken.
De laatste dag geëindigd met een scenario. Dit ging goed
en we waren ready om te verplaatsen in Irak.

Kortom onze skills en drills wat betreft mobility werden
weer naar een hoger niveau gebracht. BSB kan hier een
voorbeeld aan nemen en wij zijn over 6 weken weer terug
en bereid om al onze ervaringen te delen met geïnteresseerden.

De eerste keer rijden in Irak was toch wel even wennen.
Met de ervaring van de mobility week in de kofferbak gingen we op pad. Toch liepen we tegen zaken aan die we in
Nederland niet geoefend hadden om dat dit vrijwel onmogelijk is. Zo kom je in Irak het volgende tegen: een U turn
ipv afslaan, gecamoufleerde drempels, spookrijders,
vrachtwagens die je met 120 km/h inhalen, veel getoeter,
plotseling drempels op een snelweg, en nog meer fratsen.
Na een aantal keren gereden te hebben en wat afspraken
te hebben gemaakt waren wij qua verkeer ingeburgerd en
konden we vrolijk mee doen met het getoeter.
Om qua mobility nog beter te worden hebben wij nog 2
trainingsdagen ingepland. Tijdens de eerste dag zijn we
met de groep springend voor- en achterwaarts gegaan met

Tot snel!
Kpl Morren,
MTT 1
A-“Boeaja” Cie
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Mijn Kamp 2

Koerdische man geluisterd.

Vincent & Joey

De peshmerga had lekker een weekje vrij, waardoor wij
een snipperweekje hadden, het eerste weekend in Erbil
werden wij verrast door 3 playbunny”s, die ons de mooiste
30min van onze uitzending hebben gegeven.

SOB
14 maart ging de Bravo-compagnie naar SOB (Schiet Oefening Bergen). De eerste week stond gelijk in teken van
niveau 3 training. We konden met het hele peloton acties
draaien op schietbanen die groot genoeg waren om met
voertuigen acties te draaien.
Deze ruimte gaf ons veel mogelijkheid om goed te trainen
voor onze certificering in de week die daarop volgde. We
konden acties draaien die een dagdeel duurden.
De training bestond voornamelijk uit patrouille lopen en het
gebied vrijwaren van vijand om vervolgens een opstelling
te betrekken om het gebied in handen te houden. Na dit
herhaaldelijk te trainen konden we binnen een week al de
puntjes op de i zetten.
In het weekend konden we na een intensieve week onze
rust pakken. Een groot deel van de groep koos er voor om
naar Hannover te gaan om daar te genieten van een
drankje. Na wat uitslapen op zondag, konden we de midDie dag hebben we ook nog een sportdag gehad en MTT1 dag wat training oppakken voor onze gecombineerde oefening met de CV90 die de maandag daarop zou volgen.
compleet in de pan gehakt. In de avond na het optreden
hebben we een groot gedeelte van het kamp voorzien van Iedereen had zin in maandag, een gecombineerde oefening op de schietbaan met de CV90 is de mooiste oefening
de ILOVEPASCAL stickers.
die je op SOB kan draaien.
Daarna konden we met een gerust hart slapen. Na een
Met het voertuig naast je, die in de diepte pantser doelen
goede nacht slapen en wakker worden met een boogtent
in onze broek zijn we weer naar kamp COBRA vertrokken uitschakelt en jij zelf verantwoordelijk voor doelen binnen
om ons daar weer druk te storten op het maken van lessen 400 meter. Deze combinatie maakt een sterk wapen. De
dinsdag daarop hadden we een dag voor ons zelf, we
en voorberedingen voor de komst van de peshmerga, en
ook al is verkeer onze grootste dreiging zaten we alweer in konden onze niveau 1 en 2 training met de groep op
pakken, op een oefenterrein gelegen tussen de schietde waggie richting Erbil voor het paasweekend en het
banen. Voor mijn groep duurde dat tot de lunch, omdat we
opleveren van de kamers van MTT4.
voor radio Veronica een gecombineerde actie gingen doen
samen met 2 radio DJ's.
Voordat het paasweekend begon moest toen nog eitje
Brice de beruchte Boeaja test afleggen om zich eindelijk bij
Woensdag hadden we nog 1 dag vóór de grote certificerde elite te voegen, na een nachtje flink stompen kreeg hij
een warm onthaal van alle boeaja’s zodat hij in het bij zijn ing. Deze dag gingen we nog één keer niveau 3 trainen
van ons allemaal de Boeajaeed kon afleggen, en dat deedt om alles fijn te slijpen. Donderdag, onze laatste dag voordat we terug naar Nederland gingen, konden we laten zien
hij met succes.
waarvoor we de afgelopen 2 weken getraind hadden. In de
Toen we met tranen in onze ogen vol trots even een paar vroege ochtend begon onze certificering.
uurtjes gingen slapen, konden we ons gereed maken voor
de paasbrunch, na een keer geen pannenkoeken met ei te Als we alles precies zo zouden doen als hoe we getraind
hadden, was een geslaagde certificering van zelfsprekend.
hebben gegeten gingen wij onze kamers opleveren voor
MTT4, om vervolgens daarna weer terug te gaan naar ons Na een geslaagde actie was het wachten op het woord of
we gecertificeerd waren. Al snel kregen we te horen dat
stekkie in Atrush.
we geslaagd waren en konden we SOB positief afsluiten.
Omdat we nog een in de paassfeer zaten kregen we een
Jaivy Otto
uitnodiging van de Dominator om met een paar man een
kerkdienst op kamp COBRA bij te wonen, en dat hebben
we vervolgens ook gedaan. We zaten op mooie VIP
plaatsen naast de predikant in een stampvolle kerk en
gelukkig keek ook niet iedereen ons steeds aan, toch hebben we met genot een uur lang naar een zingende

