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Van de Bataljonscommandant

Mannen en vrouwen van het Regiment Infanterie Oranje
Gelderland, vrienden van het Regiment,
Dank voor jullie inzet!!

Hoewel “Can Do” ook zo zijn grenzen kent, blijft dat toch
een van onze kernwaarden. We moeten het werkbaar
maken, maar niet tegen elke prijs. Ik verwacht van jullie
maximale inzet om de juiste kwaliteit van training te
kunnen halen. Want training voor de VJTF (de snelle inzetbare macht van de NAVO) vereist dat wij kunnen vechten
in een “combat” scenario in het hoogste geweldsspectrum.
Hier wil ik geen concessies aan doen. We gaan dus voor
kwaliteit. Het is mijn verantwoordelijkheid om te zorgen
voor de nodige randvoorwaarden op personeel-, materieelen trainingsgebied.
Hoewel er nu een sfeer kan ontstaan dat niets goed is, wil
ik dat toch enigszins ontkrachten. We doen het met z’n
allen namelijk harstikke goed. CBMI-5 in Irak levert prima
prestaties, RS-5 in Afghanistan laat keer op keer zien dat
wij daar berekend zijn voor onze taak. Ook met onze
Compagnie in de West (nationale inzet in Curaçao, Aruba
en Bonaire) trainen we hard en doelgericht. De batstaf
heeft gedurende langere tijd met beperkte bezetting voor
ons allemaal hard gewerkt. Ik zie juist dat de sfeer goed is
en dat we wat voor elkaar over hebben. Want de Bcie
heeft bijvoorbeeld zonder problemen de taak van de
Grebbeberg Masters, waar ik louter lof over hoor, op zich
genomen. De nadetten van de Acie en Ccie hebben toch
een aantal behoorlijke steunverleningen op zich genomen
en de Dcie heeft oa inmiddels aan acht rotaties personeel
bijgedragen. Al met al prima prestaties, waar we best trots
op mogen zijn.
Het kost wel energie, veel energie. Het is daarom goed dat
het verlof er aan komt en daar moeten we met z’n allen
van genieten. We hebben het verdiend. Ik wens jullie allen
veel plezier op verlof en ik zie jullie tijdens de regimentsweek terug.

Defensie zit in zwaar weer en dat is voelbaar tot in de
haarvaten van onze organisatie. Dus ook bij ons bataljon
merken we, wat de bezuinigingen met ons doet. Onlangs
is C-LAS op bezoek geweest bij onze brigade en hij is zeer
goed geïnformeerd over de situatie bij de operationele
eenheden. Sterker nog, hij gaat er actief mee aan de slag.
We hebben tekorten op personeels- en materieelgebied.
Alles wat nu kapot gaat, wordt maar mondjes maat
hersteld. Is alles dan kommer en kwel? Nou nee, maar
soepel is anders en ik vind dat er veel van u allen wordt
gevraagd. Het is echter nu des te belangrijk om je druk te
maken over de dingen die we wel kunnen beïnvloeden.
Wij zijn druk bezig om de sergeanten problematiek aan te
pakken. Ik zie daar een aantal positieve ontwikkelingen.
Daarnaast kan ik als commandant ook prioriteiten stellen
vwb vulling. Ik voorzie op personele gereedheid voor manschappen en officieren oplossingen. Oplossingen die snel
voelbaar zullen zijn voor 75% van ons bataljon. Ik zal de
commandanten op korte termijn daarover informeren. De
materiele gereedheid ligt iets gecompliceerder. Voor de
reservedelen komt extra geld maar het duurt even voordat
de reservedelen op de schappen liggen. Hier ligt voor ons
een belangrijke taak weggelegd. Kort door de bocht: “als
het niet stuk gaat hoeft het ook niet te worden vervangen”.
Maw ons niveau van gebruikersonderhoud moet omhoog.
Deels hebben we dit ondervangen door eigenaarschap
(“dit is mijn auto”) te geven. Ieder peloton heeft haar eigen
voertuigen. Het is nu zaak dat wij dat wagenpark met z’n
allen rijdend te houden.

Commandant 45 Painfbat RIOG

H.J. Ouwehand
Lkol der Infanterie
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Een echte militair
Enkele gedachten over professionaliteit.

er actie ondernomen werd. En vervolgens draaide hij zich
weer naar mij toe en vertelde verder over zijn hondje.
Het lijkt mij dat dit professionaliteit betekent. Je bent militair, maar daar zit een grens aan. Je bent ook gewoon
mens. Een deel van je bestaan heeft helemaal niets te
maken met het feit dat je militair bent. Je bent een ploeggenoot van de mensen met wie je samen voetbalt. Je bent
broer of zus van de andere kinderen van je ouders. Je
bent onderdeel van een vriendengroep met wie je in het
weekend uit gaat. Enz. Voor hen allen is het van minder
belang dat je militair bent, maar van meer belang wat voor
mens je bent. En dat is het vooral omdat ze er wel last van
hebben dat jij militair bent. Er wordt menig wedstrijd
gespeeld zonder dat jij er bij bent. Er wordt menig
verjaardag gevierd terwijl jij in het buitenland op oefening
bent. Je vriendengroep moet het maanden zonder jou
stellen als jij op uitzending bent. Enz.

Het is een gevleugeld woord binnen onze organisatie: “je
bent 24/7 militair”. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen
per week is een militair er van. Het is niet zomaar een
baantje wat je hebt, als je in het uniform rondloopt, het
dringt door tot in de kleinste haarvaten van het leven. Het
is eigenlijk een levensstijl om militair te zijn. Je bent het of
je bent het niet; en als je het bent, ben je het ook volledig.
Hoewel ik zelf een van de weinige niet-militairen van het
bataljon ben, spreekt dit mij erg aan. Volledige inzet, alles
geven, voor je buddy door het vuur gaan, je eigen pijn en
vermoeidheid even aan de kant zetten ten bate van
iemand anders; dat zijn militaire waarden waar ik een diep
respect voor heb en die ik zelf ook – met vallen en opstaan Laatst was ik op een bruiloft van een militair die ik
– aan de dag probeer te leggen.
beschouw als iemand die het toonbeeld is van een 24/7
mentaliteit en daarnaast ook nog een echte krijger. Ik had
verwacht dat hij in ceremonieel tenue op zijn bruiloft zou
verschijnen, maar in plaats daarvan droeg hij een burgermaatpak. Toen ik mijn verbazing daarover uitsprak zei hij:
“natuurlijk draag ik geen uniform. Ik trouw niet met mijn
werk!”
Ben je dan minder professioneel? Ik denk het niet. Het is
professioneel om af en toe ook afstand te nemen tot je
werk, tot je professie. Daarom gaan we de komende
weken ook genieten van een welverdiende vakantie. Ik
wens iedereen heel veel plezier en hoop dat er weinig
momenten zullen zijn waarop je aan je werk denkt.

Maar toch is er een grens aan wat een militair kan en aan
de mate waarin een mens militair is.
Die grens heeft aan de ene kant te maken met de algemene begrensdheid van mensen. Je hoort militairen wel
eens zeggen: “we gaan door tot falen”. Het is dan, denk ik,
de bedoeling om stoer te klinken, maar ondertussen zit in
die woorden de erkenning van kwetsbaarheid en
beperktheid. Voor ieder mens komt er een moment van
falen, van niet meer verder kunnen. Dat is niet erg. Dat is
menselijk. Iedere mens heeft een grens.
Het is professioneel om die grens in acht te nemen. Met
andere woorden: professionaliteit, ook die van een militair,
heeft met grenzen te maken.
Laat ik een voorbeeld noemen. Iets wat op mij een
blijvende indruk heeft gemaakt gebeurde tijdens een van
de eerste echte oefeningen die ik bijwoonde. Met een
groep ging ik op patrouille naar een dorpje om met een
burgemeester te praten. Terwijl de groepscommandant
naar het dorp liep, bleef ik achter bij de voertuigen, de
vuurbasis, en maakte een praatje met een van de chauffeurs. Het was een leuk gesprek. Hij vertelde me waar hij
vandaan kwam, wat zijn hobby’s waren en dat hij net een
hondje had aangeschaft. Vol trots en tederheid liet hij
foto’s van zijn hondje zien. Ondertussen gebeurde er iets
in de buurt van zijn groepscommandant. Uit zijn
ooghoeken moet mijn gesprekspartner dat hebben gezien,
want hij schreeuwde iets naar de mensen voorin, waarna

Ko Sent
Krijgsmachtpredikant
45 Pantserinfanteriebataljon RIOG
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Reünie 5.5 RI
Op 10 juni vond de jaarlijkse reünie van de veteranen van
5.5 RI plaats. Deze eenheid heeft in de periode 1946-1949
deelgenomen aan de politionele acties in het voormalige
Nederlands-Indië. Dienstplichtigen, voornamelijk de lichting geboren in 1927, werden kort na de Tweede Wereldoorlog opgeroepen om de belangen van het Koninkrijk te
verdedigen in den vreemde. Waar we tegenwoordig klagen
over een gebrek aan voorbereidingstijd voor missies als
CBMI en RSM, kregen deze mannen bijvoorbeeld hun
wapenopleiding op het achterdek van het schip dat naar
Nederlands-Indie voer. De A “Boeaja” Compagnie zet de
tradities voort van 5.5 RI. Dit uit zich onder andere door
het actief ondersteunen en organiseren van activiteiten
van en voor de veteranen zelf. In maart hebben we de
jaarlijkse kranslegging georganiseerd op de appèlplaats.
Maandelijks versturen we de nieuwsbrief voor de veteranen en hun nabestaanden. Deze nieuwsbrief zorgt ervoor
dat de veteranen van 5.5 RI (inmiddels woonachtig over de
hele wereld) op de hoogte blijven van het wel en wee van
hun oude kameraden. Daarnaast worden de veteranen
uitgenodigd voor belangrijke evenementen van de compagnie, zoals medaille-uitreikingen en de commandooverdracht. Op deze manier blijft de band tussen militairen
van toen en militairen van nu bewaard.

‘De dames van 5.5 RI’ (Gerri, Sonjaj en Ria) bedankt voor
de mooie dag en tot de volgende happening!
Eerste Luitenant Wouter Oord
Plv CC A “Boeaja” Compagnie

Dcie deelname aan ‘Spring Storm’
Van 6 t/m 20 mei zijn we met 12 man van de MRAT
pelotons met de Bcie meegegaan naar de grote jaarlijkse
internationale oefening ‘Spring Storm’ in Estland. Door een
periode van uitzendingen binnen de Dcie was het voor
veel mensen weer voor het eerst sinds lange tijd dat er
een oefening met de Fennek-voertuigen werd gedraaid.
Voor sommigen, inclusief mezelf, was het zelfs de eerste
oefening als anti-tanker en dus een mooie gelegenheid om
aan het optreden en de voertuigen te wennen.
Wat direct opviel na aankomst in Estland was de enorme
aanwezigheid van bossen en eenmaal aangevangen met
de eerste scenario’s bleek al snel dat de bossen net zo
ontoegankelijk waren als ze eruit zagen. We hebben ons
gedurende de oefening erg goed kunnen bekwamen in het
VEM’en (Verhogen Eigen Mobiliteit) door keer op keer
onze voertuigen los te moeten trekken uit de moerassige
en dichtbegroeide ondergrond. Het feit dat we hierdoor erg
gebonden waren aan wegen maakte ons AT-optreden af
en toe lastig, maar desondanks kijken we terug op een
paar nuttige weken. Aspecten als het verplaatsen, contactdrills, (versnelde) COVO en natuurlijk het betrekken van de
AT-opstelling zijn veelvuldig aan bod gekomen.

De reünie van 10 juni vond plaats op Legerplaats
Oldebroek in ’t Harde. Hierbij waren de veteranen, hun
naasten en nabestaanden van inmiddels overleden
veteranen aanwezig. Namens het bataljon waren de
bataljonscommandant, luitenant-kolonel Ouwehand, en
ondergetekende aanwezig. Na een ontvangst met koffie en
taart hebben de veteranen en hun familieleden wat
bijgepraat. Vervolgens was het tijd voor een ceremonie,
waarbij alle namen van de gesneuvelden werden voorgelezen. Een indrukwekkend moment, waarbij goed te zien
was dat ook 70 jaar na dato de pijn nog steeds zichtbaar
Wat de oefening verder interessant maakte was het interwas bij de overgebleven kameraden. Er werd een krans
nationale karakter van de oefening en het feit dat we
gelegd en door de Dominee werd nog een mooie
gebruik konden maken van ‘een strook’ en niet gebonden
toespraak gehouden.
waren aan een militair oefenterrein. We hebben het Estse
landschap dus behoorlijk goed leren kennen, al zat een
Na het maken van een foto van de veteranen was het tijd
bezoekje aan de hoofdstad Tallinn er helaas voor de
voor de rijstmaaltijd. Erg indrukwekkend om de verhalen te meeste niet meer in. Misschien de volgende keer..
horen, soms rauw maar ook de mooie en grappige dingen
kwamen aan bod. Het personeel van de officiersmess
zorgde ervoor dat niemand wat tekort kwam en de tradiElnt van Roestel
tionele ‘blauwe hap’ smaakte eenieder erg goed. Na de
PC 45Dcie MRAT 7
maaltijd was het alweer tijd om huiswaarts te keren.
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Rotatie CLAS compagnie 21
Als CIDW-21 vertrok de Charlie 'Hanen' Cie met de ZR.
MS. de Pelikaan richting Aruba. In de periode van 28 juni
tot en met 5 juli 2016. Na al verschillende oefeningen
gedraaid te hebben in Curaçao en Bonaire lag er een
nieuwe uitdaging in Aruba.
Het oogmerk van deze oefening lag met name op het
offensief optreden en het verbeteren van niv I t/m III. De
oefening was dusdanig weggezet dat de verschillende
pelotons drie keer een niv III actie konden uitvoeren.
De eerste actie vond vrijwel direct na aankomt plaats. Net
met de boot aangekomen in Aruba werden wij in bussen
richting de Mariniers Kazerne Savaneta gebracht. Aangekomen op het tentenkamp werd gelijk haast gemaakt met
de voorbereidingen voor de eerste actie. Na rappe tijden
zaten wij al in de 4tonners richting het eerste doel.
Bij de eerste actie werden we direct weer geconfronteerd
met het terrein en klimaat wat ons ook in Aruba het leven
niet makkelijker maakte. Een ijzer sterke conditie en doorzettingsvermogen is een vereiste in het Caribisch gebied.
Want het terrein waar de acties plaats vonden was meer
dan uitdagend te noemen. Heuvels, bergtoppen, losliggende stenen, honderdduizenden cactussen, diepe gaten,
koraalsteen, dichtbegroeid terrein en struiken met stekels
zo groot als een huls (5.56) en dan hebben we het nog
geen eens over de verzwaarde klimatologische omstandigheden. Want je zweet als een otter en verbrand 3 keer zo
veel calorieën als in Nederland. Het continu blijven eten en
drinken is noodzakelijk! Het buddy systeem is belangrijker
dan ooit in dit soort situaties.

Na twee acties gedraaid te hebben, hadden wij de zaterdag een R&R dag. Al vroeg die morgen was er al geen
'Haan' meer op het tentenkamp te bekennen, iedereen
was de poort uit. Zelf was ik minder gelukkig want ik had
wacht. Hierdoor werd ik beperkt in het nuttigen van alcohol
en moest ik vroegtijdig het mooie Oranjestad verlaten.
Merkwaardig was dat je in ieder kroegje collega's tegen
kwam. Dit geld overigens ook voor de weekenden in
Curaçao.
Na een welverdiende R&R
konden we ons opmaken
voor de laatste actie. Deze
actie was iets anders als
de eerste twee. Dit was
een infill/exfill met als doel
info te verkrijgen over de
activiteiten van de vijand
en zonder aanval onopgemerkt weer te vertrekken.
Het terrein was hier weer een feest, als voorbeeld tijdens
een verkenning, moesten wij als Alpha groep vanuit het
LGO plusminus 1 klik verplaatsen richting het object. Het
terrein was zo ruig en verwilderd dat wij er bijna drie uur
over hebben gedaan. Telkens moest er een alternatieve
route gezocht worden. Bij het opkomen van de zon hadden
de meeste kerels één of meerdere, grote of kleine, krassen
in het gezicht. De verkenning liep ten einde en vervolgens
gingen wij terug verplaatsen richting het pick-up point. Hier
wij werden opgepikt door mariniers met hun welbekende
FRISC, een snelle motorboot die tot max 36 knopen kan
varen. Voor een pantserinfanterist een mooie ervaring.

De eerste actie draaiden wij de actie Pika valley (Pika is
Papiaments voor cactus) wat zijn naam eer aan doet. Na
een goede verplaatsing waarbij veel pika’s niet vermeden
konden worden, konden wij via een droge rivierbedding het
doel zeer dicht naderen. Uiteindelijk hebben wij de actie
succesvol volbracht en konden we terug om even bij te
komen.

Na drie mooie acties was de oefening in Aruba bijna voorbij. De oefening werd afgesloten met een klein feestje op
de marinebasis. Hierbij waren ook de bataljonscommandant en de bataljonsadjudant van 45 Pantserinfanteriebataljon aanwezig. Met deze gezamenlijke afsluiter, onder
het genot van een drankje met prachtig uitzicht over een
meer dan blauwe zee, kunnen we terugkijken op een geslaagde oefening. Weer een mooie ervaring rijker.
Daarna draaiden wij de tweede actie ‘Pirates nest’. Wederom moesten wij hier een aanval op doen. Dit object was al
een stuk beter te bereiken doordat het gebied veel minder
ruig was. We hebben vlakbij het object een goede OP in
kunnen richten waarbij we veel info hebben kunnen vergaren over de activiteiten van de vijand en zo wederom een
goede aanval neer hebben kunnen zetten.

Sld Eskes
Charlie Hanen Compagnie
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Na de drie dagen training was het tijd om naar het zuidoosten te gaan, waar het daadwerkelijk tactische scenario
plaats zou vinden. Eenmaal aangekomen in de TAA
hebben we ons als eenheid 2.5 bezig gehouden met onze
Toen ik in februari bij de eenheid binnen kwam, werd er al
taak 'post in/uit'. We hebben ons daar voor twee dagen
veel gesproken over 'de grote oefening' in Estland. Naaropgehouden totdat het COVO-proces dusdanig
mate de oefening naderde, kwam daarbij ook steeds meer
doorgedruppeld was dat wij voorwaarts konden gaan met
informatie vrij over hoe de oefening er uit zou gaan zien.
onze compagnie. De daarop volgende dagen maakten we
Er werd al gezegd dat 'het terrein er niet om zal liegen' en
deel uit van het 'Baltic Batallion' samen met eenheden van
dat bleek achteraf ook waar te zijn. De voorbereidingen in
Estland, Letland en Litouwen. We zouden vijf dagen vooraanloop naar een oefening zoals Spring Storm zijn ook
waarts stoten om onze vijand zo ver mogelijk terug te
groots; de voertuigen werden maximaal geprept en de
dringen en zelf zo veel mogelijk terrein te winnen. Hierbij
uitrusting van het uitgestegen personeel toch wel. Ook
lag de dreiging voor ons voornamelijk in kleinschalige
werd er veel geoefend voordat we daadwerkelijk Estland in
maar doeltreffende Hit & Run acties door AT-ploegen.
gingen, wat achteraf
Daar is echter zeker zeer flexibel en adequaat op gehangezien erg nuttig is
deld door zowel de CV-90’s als uitgestegen personeel.
geweest. Tijdens de
Verder stoten we vaak op mijnenvelden, corridors, hinderoefening kwam naar
laagsectoren en bruggen, die de pantsergenie vervolgens
voren dat we goed
veilig stelde onder beveiliging van de pantserinfanterie.
konden anticiperen op
Ook dat was een nieuwe leerzame ervaring.
bepaalde situaties,
doordat we die al
hadden beoefend in
Nederland.

Oefening Spring Storm 2016

Vrijdag 6 mei vlogen we vanaf Eindhoven naar Estland.
Daar aangekomen gingen we direct met de bus richting
het oefenterrein bij Tapa in het noorden van Estland. Hier
was het verzamelgebied al door het losdetachement gereed gemaakt. De eerste dagen stonden in het teken van
integratie en training, waarbij we al konden wennen aan
het terrein en het OT-systeem. Er zou namelijk gebruik
worden gemaakt van zogenoemde empires, of
scheidsrechters die de effectiviteit en verliezen van
gevechtsacties bepaalden.
De eerste drie dagen waren voor de net geplaatste
soldaten erg wennen. Ze hadden de combinatie van
uitgestegen en bereden optreden nog weinig beoefend en
werden dus een beetje in het diepe gegooid. Al snel begon
iedereen een beetje te begrijpen welke zaken er bij
kwamen kijken als we bijvoorbeeld op een hindernis stuitten, of door een gebied reden waarbij er extra beveiliging
nodig was. We maakten ook te voet kennis met het Estse
terrein en kwamen er al snel achter dat dit wel even
anders was dan het oefenterrein achter de kazerne. Vaak
erg dicht bebost en erg moerassig, maar naarmate we
steeds vaker het voertuig uit moesten voor beveiligingstaken leerden we er steeds beter mee omgaan. Al met al
deden we in deze drie dagen veel ervaringen op en maakten we voor het eerst kennis met gevechten om bruggen,
gelegde mijnenvelden en met vijandelijke luchtsteun.

Wat je merkte is dat het werk voornamelijk bestond uit
'rennen' of 'stilstaan'. Je kon best wel eens lang moeten
wachten in het voertuig, maar voor je het wist lag je binnen
10 seconden ontplooid buiten en was je bezig met een
hevig vuurgevecht. Het was dus belangrijk altijd voorbereid
te zijn op een actie.
Wat deze vijf dagen extra leuk maakte, was dat het ging
om een strookoefening. Het ene moment stond je in het
moeras en het andere moment stond je bijvoorbeeld in
iemands achtertuin. Ook reden we veel over openbare
wegen. Verder was de burger bevolking erg enthousiast en
toonde ze veel belangstelling. Het duurde dan ook niet
lang of er kwamen mensen kijken zodra we even ergens
stil stonden. Dit gold niet alleen voor de burgerbevolking,
maar ook voor de Estse militairen die erg onder de indruk
waren van de CV-90.
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uitstijg drills met de CV90 aan bod gekomen en veel
geoefend. Doen, doen, doen; net zolang totdat het klopt!

Terugkijkend op de oefening hebben sommigen persoonlijk veel geleerd op niveau I en II. Ook hebben wij als 2.5
laten zien dat we ook met een relatief onervaren peloton
erg nuttig konden zijn voor de eenheid. In het grote plaatje
heeft de B compagnie laten zien wat het kan met de combinatie van CV-90 en uitgestegen personeel. Dit is op elk
niveau opgemerkt, ook aan de vijandzijde. Toen uit
verkenningen naar voren kwam dat de vijand tegenover de
Bravo Leeuwen kwam te staan als ze de geplande
opmarsroute zouden nemen, werden complete
brigadeplannen overhoop gegooid om te voorkomen dat
de vijand ons tegen het lijf zou lopen. Dat gaf zeker een
goed gevoel en kenmerkt wat wij als B compagnie neer
hebben gezet in Estland!

In de 2e week hebben we ook nog veel zelfstandig kunnen
oefenen, maar waren er ook 2 'meetmomenten' ingepland.
Hierin werd bekeken hoe wij de drill opstelling uitvoerden.
In de 2e meting werd gekeken naar het tactisch optreden
met het voertuig en de combinatie met het uitgestegen
gedeelte. Dit zodat we zelf konden kijken hoe we er voor
staan als er scenario's opgespeeld worden, maar ook voor
de vierhoek was dit een moment om te kijken hoe de
verschillende groepen en de pelotons er voor staan.

Sld2 Meijer, Sld1 Huetink, Kpl Heijnneman
Bravo Leeuwen Compagnie
Eenheid 2.5

Pantserbivak 1 B-cie
Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde oefening waarin we een flinke stijgende lijn hebben kunnen zien,
de groepsleden van de verschillende groepen op elkaar
ingespeeld zijn geraakt en waarin de niveau I en II weer
Na de uitzending naar Irak en de grote oefening in Estland flink is verbeterd!
was het voor de meesten weer even 'klikken' om weer in
het bos aan de niveau I drills te werken en weer aan het
Sgt Piek
begin te staan van de oefen-cyclus.
Bravo Leeuwen Compagnie
In de weken voorafgaand aan de oefening, zijn verschillenEenheid 6
de theorie lessen gegeven die tijdens het pantserbivak in
de praktijk zijn uitgevoerd. Hierbij zijn vooral het tactisch
verplaatsen te voet, de opstelling en de verschillende in /
Week 25 en 26 stonden volledig in het teken van Pantserbivak 1; terug naar de basis.
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MedEvac oefening Curaçao
MedEvac (Medical Evacuation) oefening op Curaçao.
Vrijdag 3 juni werd er een “MedEvac “ oefening georganiseerd op Curaçao. Dit hield in dat een groep combat live
savers (cls) van de Charlie “HANEN” Compagnie samen
met een helikopter van de Marine op Curaçao ging
oefenen. Voor de cls’ s was dit een mooie oefening om
hun skills & drills bij te werken en te ervaren hoe het is om
de gewonden daadwerkelijk af te voeren dmv een helikopter.

zo snel mogelijk afgevoerd konden worden. Nadat de cls’s
alle gewonden met succes behandeld en afgevoerd hadden, kon iedereen genieten van een indrukwekkende
vlucht met de Cougar langs de kust van Curaçao en over
Willemstad. Wij hebben echt genoten van dit moment en
bedanken de Marine voor de samenwerking en deze kans.

De oefening begon in de ochtend met een veiligheidsbriefing over het vliegen met de helikopter. We kregen te
horen wat de veiligheidszones waren, hoe je de helikopter
moest benaderen, hoe je je moest gedragen in de helikopter en natuurlijk hoe je moet handelen tijdens noodsituaties. Nadat we dit allemaal tot ons genomen hadden, was
het alweer bijna middag. Na de lunch zijn wij naar Wacawa
toe gegaan (een oefenterrein in Curaçao). Daar aangekomen kregen de oefengewonden een praatje en werden
ze gereed gemaakt voor de casus. Toen ze geschminkt
waren, hier en daar een lelijke verwonding hadden en
helemaal in het plaatje zaten, kon de casus echt beginnen.

Sld1 Koes
Charlie Hanen Compagnie
Eenheid 3-5

Aanval op de loopgraven
Op maandag 9 mei hebben wij als Bcie een aanval op de
loopgraven in Estland uitgevoerd. Wij waren hierbij
aangeklikt bij eenheid 2.6 en vormden de spitsgroep van
het peloton. De voorbereidingen begonnen al met onder
andere een briefing en het voorbereiden van de aanval.
Iedereen was gedreven en geconcentreerd bezig met het
'preppen' van zijn uitrusting. Eenmaal ingestegen was
iedereen alert en keek mee op ELIAS.

Uiteindelijk aangekomen op het uitstijgpunt zijn we op
ongeveer 800 meter voor het doel uitgestegen en hebben
we de rest van de verplaatsing te voet voortgezet richting
De cls’s kwamen spoedig aangerend en begonnen meteen de loopgraven. Nadat door vijf man een verkenning was
gefocust en doeltreffend hun gewonde te verzorgen. De
uitgevoerd, werd de aanvullende informatie aan de rest
cls’s trokken snel conclusies en besloten welke slachtofvan de groepen doorgespeeld. Toen duidelijk was hoe de
fers er erger aan toe waren, de prio’s werden bepaald en
aanval eruit zou gaan zien, moesten wij als spitsgroep als
de melding ging de lucht in. De Cougar helikopter was
eerste de loopgraven in. De eerste en tweede pionier
onderweg naar de plek des onheils. Ondertussen werden zochten een vupo uit voor het loopgravenstelsel en
de gewonden stabiel gehouden en werden de 2 slachtofgooiden een tufla naar binnen, waarna de eerste pionier
fers met de hoogste prioriteit op een brancard gelegd zodirect naar binnen sprong met waarneming naar links en
dat ze die gelijk de Cougar in geladen konden worden.
de tweede met waarneming naar rechts. Samen hebben
ze het eerste stuk van het loopgravenstelsel verkend en
Toen de Cougar aankwam werd deze opgevangen door de het inbraakpunt gemarkeerd zodat de rest van de groep
commandant en kon hij veilig landen zodat de gewonden
'veilig' het loopgravenstelsel kon betreden.
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Toen dit eenmaal gerealiseerd was, startte de groep met
het daadwerkelijk zuiveren van het loopgravenstelsel. De
eerste en tweede pionier waren constant voorop en
zuiverden elke hoek, bunker of andere uitsparing. Er was
uiteindelijk helaas geen vijand meer te bekennen, die hadden zich al uit het gebied teruggetrokken voordat we bij de
loopgraaf aankwamen. Het eindresultaat; het innemen van
het loopgravenstelsel was behaald en dat zonder slachtoffers aan eigen zijde. Een geslaagde actie achteraf.

voeren, je komt bedrogen uit! Curaçao is dan misschien
een tropisch eiland, de palmbomen die er staan zijn allemaal geplant. Op WACAWA heb je heuvels, lage bosjes
die vooral dor zijn en heel veel stekels hebben en cactussen. Heel veel cactussen! Het hele eiland staat er vol mee!
Met andere woorden, pas vooral je drills aan anders blijft
er weinig inzetbaar personeel over. Aan het eind van de
week werden we nog even geprikkeld met een FT waardoor het weer duidelijk werd waarom je goed voor jezelf en
je buddy moet zorgen!

Na de actie zijn we direct een beveiliging in gaan richten
voor de rest van de groepen die ook in het loopgravenstelsel zaten, want de actie zat erop en we moesten
weer groep voor groep instijgen. Uiteindelijk waren wij aan
de beurt en eenmaal ingestegen gingen we direct door
naar de volgende actie. Niettemin vond ik dit de leukste en
beste actie die wij als 2.6 Agp gedaan hebben, vooral
omdat dit een actie was die veel groepsleden nog niet
gedaan hadden. Een goed leermoment dus!

Na een week zwoegen in de nieuwe gevechtsomgeving
was het tijd voor weekend! Tja en een weekend op een
vakantie eiland brengt andere uitdagingen met zich mee:
zon, zee, strand, drank en vrouwen! Dit klinkt heel leuk, en
dat is het ook. Het is ook een uitdaging om met je dronken
hoofd niet kats te verbranden, al je geld er door te jassen
en in de ochtend jezelf af moet vragen of je het nou veilig
had gedaan of toch niet! Ook hier geldt; blijf nadenken!
Geheel ongevaarlijk is de omgeving ook niet want voor je
het weet wordt je lastig gevallen door locals die je graag
Sld 2 Meulemeesters willen voorzien van coke! Of nog erger, locals die graag al
je spullen willen hebben en niet te beroerd zijn je hardhanBravo Leeuwen’Compagnie dig te helpen deze af te geven. We zijn natuurlijk Hanen en
weten ons hier een prima weg door te vinden.
Eenheid 2.5 A
Bonaire: een aantal weken later stappen we met de Cie op
de Pelikaan (marine boot) om naar het buureiland gebracht te worden voor een oefening van 2 weken. Hier
hebben we met de lokale overheid een rampenoefening
CIDW rotatie 21
gedaan (we hopen dat er daar geen ramp gebeurt) om
vervolgens een aantal niv III acties uit te voeren en aan te
vangen met stab-ops. De bivak locatie was een oud hotel
Na een aantal weken voorbereiding en de nodige cursusen met een veldkeuken die ons van KL I voorzag. De zaverder (BVW,CDI) was het dan 4 april geworden. De dag
terdag kregen we vrij op het eiland voor wat R&R en zo
van vertrek om 4 maanden in de west geplaatst te worden. werd het een zeer geslaagde oefening!
4-hoek en OPCen waren al een week eerder in de richting
om de hoofdmacht goed op te kunnen vangen en de
Terug naar
HOTO te doen met onze voorgangers.
Curaçao,
Eindhoven. Rond 1400 was eenieder wel ongeveer
aangekomen in de vertrek hal en het was er gezellig druk.
Relaties, nadet, batstaf en natuurlijk veel Hanen die niet
meer bij de Cie werken. Het was goed om door zoveel
mensen uitgezwaaid te worden! Na de Douane duurde het
nog wel ff voor het vliegtuig er was, tot onze vreugde zaten
we met 97 man in een kist van TUI waar 300 man in
passen! Niemand kwam ruimte te kort dus goed geregeld!
Na 10 uurtjes vliegen waren we dan eindelijk daar. We
werden opgevangen door het voordet en voor we het wisten lagen we allemaal gelegerd op marine basis Parera.

weekje onderhoud gevolgd
door een
LFTT van 4
dagen op het
locale oefenterrein waarna
eenieder kon
genieten van 2
weken verlof.

Na het verlof stond er een oefening op Aruba gepland
waar we wederom met de Pelikaan heengebracht zouden
De eerste 3 weken waren in het teken van acclimatisatie
worden om daar 6 dagen niv III acties te draaien. Er waren
en was er een variërend programma met lessen, fysieke
echter een aantal vluchtelingen uit Venezuela die er voor
inspanning en uiteraard ontspanning. Hoewel het op
zorgden dat er 1 pel achter moest blijven om operatie
Curaçao niet verschrikkelijk warm is zoals bijv. Afghanistan ‘Ocean view’ uit te voeren samen met de Curaçaose
of Irak is het hier wel verschrikkelijk vochtig waardoor je bij militie. Zowel de oefening als de operatie waren geslaagd
de minste of geringste inspanning al drijfnat van het zweet en zo zijn we aanbeland bij het heden met nog 3 weken te
was! Het koelt ook niet echt af in de nacht, kortom het is
gaan voor dat de Hanen weer thuis komen en het stokje
altijd net boven of onder de 30 graden.
aan lichting 22 overdragen.
Na 3 weken gingen we de eerste oefening in op het oefenterrein WACAWA. Doelstelling was: trainen van niv I en II.
Daarnaast was wel de grootste training omgaan met het
terrein. Denk je namelijk gedekt te kunnen naderen en
vervolgens te kunnen ontplooien om een aanval uit te

Charlie Hanen Compagnie
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Vereniging 8 RI-1940
Met het voorbereiden van dit artikeltje realiseerde ik me
dat het al weer een tijd geleden (eind 2014) is dat de Ver.
8 RI-1940 van zich heeft laten horen (lezen). Toch goed
om weer wat bij te praten.
De Vereniging 8 RI – 1940 is nog het in hetzelfde jaar opgericht als de Slag om de Grebbeberg door vooral het 8e
Regiment Infanterie in de meidagen van 1940.
Als we de oorspronkelijke statuten lezen, zien we dat er
alleen zaken weggevallen zijn doordat ze niet meer van
toepassing werden maar ook dat andere artikelen nog
onverkort van kracht zijn.
Statuten art. 3:
De vereniging stelt zich ten doel het aandenken aan de
gevallen kameraden levendig te houden en een kameraadschappelijke band te bewaren tussen de militairen en
oud-militairen van 8 R.I. of van het regiment, dat de
tradities van 8 R.I. voortzet.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg door:
- één maal per jaar op de Grebbeberg bijeen te komen,
waarvoor in beginsel de Tweede Pinksterdag wordt
aangewezen;
- waar nodig en mogelijk, hulp te verlenen aan militaire
oorlogsslachtoffers, die lid zijn der vereniging, aan de
leden der vereniging en aan de nabestaanden dezer beide
groepen.
De voortgezette traditie ligt bij de 45e Painfbat RIOG, zie
het opschrift op het vaandel. De Charlie Hanen Compagnie is de compagnie die uitvoering geeft aan deze
verbindtenis, en hoe.
De Dodenherdenking op 2e Pinksterdag
2015 werd op een zeer gedreven manier
ondersteund door de 45e (krans) en de
Hanen met het inrichten van de herdenkingsplaats op de Erebegraafplaats
Grebbeberg te Rhenen, maar ook door
het leveren van de Vaandelwacht en de
lezers van het Dodenappel.
Wat een inbreng en energie is er
gestoken in de afronding van het
Rhenense “Project 75 Slag om de
Grebbeberg” met o.a. het soldatenfeest
in de dierentuin en het slotfeest voor de
Erebegraafplaats. En alsof dat niet
genoeg was worden er 2 bussen met
basisschool leerlingen uitgenodigd om 18
juni 2015 een dagje op de kazerne te
komen om kennis te maken met het
soldatenleven.
27 november gebeurde het onvermijdelijke: CC kap Peter
Marx ging de club verlaten. Maar eens een Haan altijd een
Haan, dit geldt zeker voor Peter. Meermalen was hij in
Rhenen en dat zal wel zo blijven.

Onze vereniging heeft in december 2015 van haar lid de
laatste en oudste veteraan Henk Kaptein afscheid moeten
nemen. Bij mijn weten is er nog één veteraan van 8 R.I. in
leven, dhr. Ben Brus, die de meidagen ’40 heeft meegemaakt op de Grebbeberg.
En dan komt 2016 in beeld. Ook al snel kwam in beeld dat
de Hanen naar “de West” zouden gaan. En dan begin ik
zenuwachtig te worden als er weer een 2e Pinksterdag in
2016 aan staat te komen en de Hanen zijn er niet. En nog
veel meer eenheden zouden er niet zijn: de 45e gaat zich
verdelen over ongeveer de hele wereld!
Ik moet eigenlijk heel trots zijn op zo’n bataljon die het toch
voor elkaar weet te krijgen voldoende mensen op de grasmat te krijgen om de Dodenherdenking op 2e Pinksterdag,
16 mei 2016, een uitstekend verloop te geven. Herdenkingsplaats inrichten, Vaandelwacht leveren en lezers voor
het Dodenappèl.
En om helemaal compleet te zijn heeft ds. Ko Sent een
zeer passende meditatie gehouden. Alle dank aan het
restje mensen van de Hanen, Delta, Bat staf en mogelijk
nog anderen. Het was dankzij jullie een zeer waardige
dag.
Ik hoop 24 augustus weer bij jullie allen te zijn, want er is
best wat te vieren! Voor die tijd is er in ieder geval nog een
beëdiging van nieuw personeel en voor die nieuwelingen:
wees trots dat je bij zo’n club bent gekomen!
Harry Barrau
Vice vz. Ver. 8 RI – 1940 &
Vice vz. Veteranenverenging RIOG
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MTV (Mobiel Toezicht Veiligheid)

Kinderbivak

Wij als A-cie eenheid 5 hebben steun
verleend samen met
de Marechaussee in
IJmuiden. Met een
team van 4 man
sterk begonnen we
aan de steunverlening, van
maandag tot en met
zondag.

Half juli werd door het 45e Pantserinfanteriebataljon voor
de derde keer op rij het jaarlijkse kinderbivak georganiseerd. Dit kinderbivak is bestemd voor de kinderen van de
militairen die op dat moment dienen bij het 45e Pantserinfanteriebataljon.
Ongeveer dertig kinderen namen dit jaar deel aan het
bivak, waarvan bijna de helft voor de tweede keer deelnamen en sommigen zelfs al voor de derde keer aanwezig
waren.

In het begin van de dag kregen wij een briefing waarin
werd verteld wat wij konden verwachten, daarin kregen wij
een aantal foto's te zien hoe de smokkelaars te werk gaan
en waar de geheime ruimtes zich mogelijk konden bevinden, en waar mogelijk illegale migranten konden zitten.
Na de veiligheidsbriefing stapten we het voertuig in en
reden richting de haven. Er waren drie poorten waardoor
de verkeersstroom binnenkwam. Eén voor één werden de
voertuigen staande gehouden en werden ze gecontroleerd
op geldige paspoorten. Daar controleerden we de kofferbakken op personen, ook de caravans/campers werden
grondig gecontroleerd op eventuele aanwezige personen.

Op vrijdagmiddag omstreeks half vier kwamen de kinderen
aan op de kazerne, waarna er eerst werd gegeten in het
KEK-gebouw. Na het avondeten gingen de kinderen te
velde met 4-tonners, MB’s en Amaroks, om vervolgens de
onderkomens te bouwen samen met de papa’s (en ook
een enkele mama).
In de avond werd er nog een patrouille gelopen en
onderweg moest er nog hindernissen worden
overgestoken door middel van een aantal touwbanen. Bij
terugkomst in het bivak stonden er diverse lekkernijen
klaar bij het kampvuur.

Bij de vrachtwagens controleerden wij de trailers en
laadplekken, waar er misschien geheime ruimtes voor personen konden zijn. Het meeste waar we ons mee bezig
hielden was het controleren van de vrachtwagens. Elke
keer als er een vrachtwagen aan kwam hebben wij hem tot
stoppen gezet. Daarna hebben we een collega van de
Marechaussee gevraagd of hij zijn paspoort kon
controleren. Als dat goed was zijn we met de persoon
langs zijn vrachtwagen gelopen. Dat deden we ook omdat
hij dan kon zien waar we aan zaten. Het kon ook zo zijn
dat hij er ook namelijk geen idee van had dat er misschien
mensen in zijn voertuig zijn geklommen.
We keken toen onder zijn vrachtwagen als daar misschien
iemand zat. Als dat niet het geval was liepen we door naar
de achterkant. Daar vroegen we als hij zijn trailer open kon
doen zodat wij er in konden klimmen als dat mogelijk was.
Als dat niet mogelijk was vroegen we of hij zijn zijkant
open kon doen zodat we daar konden kijken. Nadat we dat
hebben gedaan en alles goed gekeurd was, kreeg hij zijn
paspoort terug, zodat hij verder kon rijden naar de boot en
hij zijn reis kon vervolgen. Dit deden we ook met de auto’s.
We moesten ook scherp zijn op personen die zich
verdacht gedroegen. Als dat zo was, moesten we dat aangeven bij de collega's van de Marechaussee. Door een
normale houding en door vriendelijk te zijn verliep de dag
soepel. De Marehcaussee was erg blij met onze inzet en
ze bedankt ons dan ook aan het einde van deze steunverlening.

Zaterdagochtend stond in het teken van rondritten in een
CV90 en een Fennek en een sportles onder leiding van
onze eigen sportorganisatie, waarbij door sommige
kinderen ook een afdaling werd gedaan van de klimtoren.
Rond het middaguur werd het kinderbivak afgesloten met
een barbecue, en werden de kinderen omstreeks half twee
huiswaarts gestuurd met een paar presentjes en een
bewijs van deelname.
Mede door de inzet van een aantal vrijwilligers, het mooie
weer en het enthousiasme van de kinderen was het
wederom een bijzonder geslaagd kinderbivak!

x

Smi Nieuwland

Sld1 Galama, Sld1 Gierstberg

Compagnies-Sergeant-Majoor

Alpha Boeaja Compagnie

Bravo Leeuwen Compagnie
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Veteranendag 2016

Wij als Alfa compagnie hadden samen met de Delta compagnie de eer om op veteranendag mee te lopen in het
defilé.
Toen wij daar aankwamen hadden wij persoonlijk nooit
verwacht dat het een heel evenement zou zijn en dat er
zoveel mensen op af zouden komen, omdat het voor de
meeste van ons de eerste keer was om deze happening bij
te wonen.
Aangekomen op locatie gingen we ons tenue in orde
maken, camouflage op doen, onderdeelsjaal om doen en
opstellen op aangewezen positie in het defilé.

aanwezig waren op deze belangrijke dag. Verder kwamen
er nog kinderen en zelfs volwassenen naar ons toe om op
de foto te mogen en vroegen nieuwsgierig over hoe het is
om bij Defensie te werken.
Voordat wij weer met de bus vertrokken richting de
kazerne kwam de bataljonsadjudant, en vertelde ons dat
het er goed uit zag en zei dat we het 45e goed op de kaart
hadden gezet. Dat was goed om te horen en wij gingen
allemaal tevreden de bus in om weer richting de kazerne
te gaan. Al met al het was een geslaagde en leuke dag!
Eerste Luitenant Oord
Plv CC Alpha Boeaja Compagnie

Steunverlening B&B F5 in Beetgum

Op donderdag 9 juni waren 2 piloten van het Zwitserse
stuntteam (Patrouille de Suisse) aan het oefenen in de
lucht om een hart te maken van rook. Op het moment dat
ze bij elkaar kwamen raakten ze elkaar. Hierbij had 1 vliegtuig ernstige schade en moest de piloot zijn schietstoel
gebruiken, het vliegtuig kwam neer naast een huis in het
water. Dit vliegtuig moest voor het onderzoek naar de
berging bewaakt worden voor een later onderzoek.

Het defilé werd gelopen via een specifieke route. Deze
route begon vanaf het Malieveld en liep richting het
binnenhof waar de Koning, M. Rutte & H. Plasschaert
stonden om alle veteranen en militairen te groeten. Tijdens
de defilé vlogen er verschillende vliegtuigen over ons heen
om de burgers een kleine show te geven.
Het was lastig om de commando’s te horen omdat er
zoveel mensen stonden te juichen en klappen. Maar het
ging allemaal veel beter dan verwacht, we liepen keurig in
de maat en keken strak voor ons uit. We kregen hard
applaus en complimenten toen we langs de mensen
marcheerden. Het was een eer om langs de ere-tribune te
lopen en de Koning te zien.

In eerste instantie heeft de Natres dit op de dag van de
crash opgepakt. Op vrijdag kregen wij van eenheid 4 van
de B Leeuwen Cie te horen dat we de Natres zouden
overnemen. Dit heeft eenheid 5 toen gedaan, die hebben
daar het weekend gezeten. De maandag erna heeft eenEenmaal voorbij de Koning gelopen begon onze terugtocht
heid 4 het over genomen.
richting het Malieveld en mochten we de rugzakken
afhangen bij de eindstreep. Na een kort praatje van de
We gingen eerst met een
kapitein konden we ons begeven tussen de mensen en
sectie die kant op, maar het
over het Malieveld lopen om te genieten van dit
bleek dat je dan toch iets te
evenement, en een praatje te maken met de burgers en de
veel man daar op de locatie
veteranen.
had staan die niet echt iets
konden betekenen.
Terwijl de mannen van de
45e rondliepen en genoten
Toen werd er dus maar 1 groep voor 12 uur die kant opvan het evenement kwamen
gestuurd, van 07:00 tot 19:00. Het wachtlopen ging in
er veteranen naar ons toe en
shifts van 2 uur per keer. We hadden een post bij het
vertelde verhalen over hun
water dat naar het water en over het vliegtuig heen keek
dienstperiode en uitzendingen een post aan de weg.
en. Zij bedankte ons dat wij
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Als je bij een post stond was het tenue basis jas met opsvest, helm mee en baret op en met wapen. We hadden
ook een boogtent als CP met daar een paar veldbedjes
erin en eten en drinken.

Tijdens deze dag zijn de vrouw, dochter, vader en moeder
van de sgt1 Mark Berwers uitgenodigd voor het bijwonen
van deze herdenking. De dag begon toen zij aankwamen
op de kazerne met een hartelijk ontvangst in de
koffiekamer van de A-cie, waarna de aanwezige Boeaja’s
met de familie zijn gaan lunchen in ons bedrijfsrestaurant.
Na de lunch is de familie meegegaan naar de voertuigplaat
waar olv een GPC van eenheid 6 de familie van een rondrit in de CV90 heeft kunnen genieten. Hierbij heeft de
familie ook mogen ervaren hoe het is om in de toren van
een CV90 te zitten. Al met al een leuke ervaring dus!

Als je bij het water zat, kon je de kerosine lucht nog erg
goed ruiken en in het water kwam soms ook nog wat kerosine naar boven vanuit de brandstoftank,dit kon je erg
goed zien in het water. Onze taak was als er mensen
kwamen om hen weg te sturen, zodat ze niks van het wrak
mee konden nemen of verplaatsen. De bewoners van het
huis waren heel erg vriendelijk, hun dochter had haar
diploma gehaald en kwam dus ook naar ons toe met
gebak, dat is toch wel weer mooi.
Al met al hebben we een prima steunverlening gedraaid en
de crash-site van het vliegtuig beveiligd. Op de vrijdag aan
het einde van de middag werd eenheid 4 gelukkig weer
overgenomen door de Natres en konden wij weekend
gaan vieren!
Sld Bremmer
Om 1430 begon de ceremonie van sgt1 Mark Berwers die
Bravo Leeuwen Compagnie simultaan liep met een herdenking in zowel Irak als in
Afghanistan. Hierin zijn mooie woorden gesproken door
onze PCC die ons motto “eens een Boeaja altijd een
Boeaja” mooi onderstreepte waarna er een minuut stilte in
acht werd genomen. De bloemen die meegebracht waren
door de familie konden daarna gelegd worden en ook van
Eens een Boeaja altijd een Boeaja
uit de Cie was er een krans (zie foto). De herdenking werd
afgesloten met een moment van bezinning van dominee
Ko Sent die benadrukte dat ondanks dat het leven een
strijd is die je kan verliezen, het toch altijd een strijd is die
Eens een Boeaja altijd een Boeaja. Dat is de boodschap
het waard is om gestreden te worden.
die wij als A-cie van 45 Painfbat RIOG graag uitdragen. Dit
betekent ook dat we stil staan bij Boeaja’s die ons
Na de herdenking was er nog gelegenheid om even na te
ontvallen zijn. Daarom was er op woensdag 29 juni een
praten over de dag die wederom een succes is geweest.
herdenking voor de Sgt1 Mark Berwers.
Deze dag heeft laten zien welke waarde het heeft dat we
onze ontvallen Boeaja’s blijven herdenken. Niet alleen
voor de familie van de overleden Boeaja, die hier erg
dankbaar voor zijn geweest, maar ook voor ons zelf als
Boeaja’s. De wetenschap dat je altijd een Boeaja zal
blijven zelfs als je komt te overlijden, zorgt voor een extra
cohesie binnen onze cie en maakt mij trots om mij zelf ook
een Boeaja te kunnen noemen.
Tlnt Rammelt
Cdt eenheid 6
Alpha Boeaja Compagnie
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Operatie Ocean View
Venezuela,
Er heerst grote onrust in de straten van Venezuela, import
en export van producten gebeuren nauwelijks tot niet en
voor medicijnen moeten mensen kilometers reizen naar
één van de buurlanden. De primaire levensbehoeftes van
de Venezolaan kunnen niet meer waar gemaakt worden
en een logische stap is een beter leven zoeken ergens
anders. Deze richting de benedenwindse eilanden, Aruba,
Bonaire, of Curaçao.

27-06-2016,
De Charlie Hanen Compagnie staat op het punt te
vertrekken voor een uitdagende oefening op Aruba. Alleen
niet iedereen gaat; eenheid 3.4 moet achterblijven om de
Operatie Ocean View, betrekken van observatie posten
(OP’s) uit te gaan voeren. Op het moment dat er vluchtelingen aan wal komen, moet dit gemeld worden aan de
OPS zodat de lokale autoriteiten erop af gestuurd konden
worden. Omdat dit nieuws al langer speelde, waren de
meeste voorbereidende werkzaamheden al verricht. En de
eerste vluchtelingen waren ook al aan wal gekomen
ergens die week. De locaties waar het om draaide, waren
soms toeristische stranden of afgelegen baaien. Voordat je
een OP kon gaan bemannen, moest eerst het gebied
verkend en in kaart gebracht worden. Als dat gereed was,
kon de OP gedraaid worden voor langere tijd. Je zat met 4
man in 1 voertuig waarvan 2 personen CidW (Compagnie
in de West) en 2 personen van de Curmil (Curaçaose Militie). In deze hoedanigheid deed je zee en de stranden
scannen met verschillende waarnemingsmiddelen. Bij het
aanbreken van de dag werden de OP’s losgelaten en
startten we de sociale patrouilles op om informatie te
winnen van de lokale bevolking. Die informatie werd
verwerkt in een patrouillerapport zodat de volgende OP
commandant daar verder mee kon werken.

Conclusie: De integratie tussen de Curmil en de CidW was
zeer geslaagd. Hun kennis van het eiland en de bevolking
samen met onze waarnemingsmiddelen en de algemene
militaire kennis maakte het een geslaagde combinatie.
Daarnaast zijn we tevreden over hoe er gewerkt is en over
het uitvoeren van onze opdracht.

Charlie Hanen Compagnie
Eenheid 3.4

