
Toespraak Lkol Overdiek commando-overdracht 45 PAINFBAT

Overste Jongejan, wilt u de eenheid op de plaats rust zetten?

Generaals, dames, mijne heren,

Zojuist bent u getuige geweest van mijn overname van het commando over 45
Pantserinfanteriebataljon en het Regiment Infanterie Oranje Gelderland van de eerste
commandant, de Luitenant-kolonel de Rijke. Tot hem wil ik mijn eerste woorden richten.

Kees, jij hebt een geweldige klus geklaard. Het is weinigen gegeven om van scratch af aan
te beginnen met de wederoprichting van een bataljon, om dit vervolgens vanuit de
beweging op te werken naar inzet gereedheid en tot slot het bataljon te leiden in een zware
missie in Afghanistan. Het bataljon staat er en heeft zichzelf bewezen in moeilijke en
zware operationele inzet. Dat verdient lof en respect. Nu je het bataljon gaat verlaten, wat
je ongetwijfeld zeer doet, wens ik je het beste toe in je nieuwe functie bij het opleidings- -
en trainingscentrum operaties waar je jouw kennis en ervaring kan overdragen op een
nieuwe generatie officieren die de missies van morgen gaat leiden.

Officieren, onderofficieren, korporaals en soldaten van het bataljon. Mijn lovende
woorden voor de oud-commandant zijn ook voor jullie bestemd. Jullie zijn degenen die de
oprichting en inzet tot een succes hebben gemaakt. Ik voel mij daarom bevoorrecht om de
komende jaren uw commandant te mogen zijn. Deze woorden kan ik niet richten aan het
gehele bataljon. Mijn gedachten gaan ook uit naar de Charlie-compagnie die nog in
Afghanistan is ingezet.

Succes bij inzet heeft ook een keerzijde, de gesneuvelden en gewonden. De zorg voor deze
keerzijde staat bij mij hoog in het vaandel. Ik vind dat dit een plaats moet krijgen in het
Regiment zodat hun offers niet worden vergeten.

Wat kunt u de komende tijd verwachten? Dit wordt bepaald door de opdracht aan het
bataljon, het opwerken naar inzetgereedheid voor een volgende missie en tegelijkertijd de
invoering van nieuwe infanteriegevechtsvoertuigen en battlefield management systemen.
De invoering van het nieuwe materieel zal van infanteriegroep tot en met bataljonsstaf
veel inspanning vergen, terwijl tegelijkertijd gewerkt moet worden aan inzetgereedheid.
Dit kan op gespannen voet met elkaar staan. We zijn en blijven echter een operationele
eenheid. Er hangt dus geen bord "wegens verbouwing gesloten" op de deur van het
bataljon.

Vanaf nu ben ik uw commandant, dus volledig verantwoordelijk en aanspreekbaar.
Daarmee pretendeer ik niet alles al te weten en te kunnen. De komende tijd zal ik gaan
gebruiken om het bataljon beter te Ieren kennen, maar ook om u de gelegenheid te geven
beeld te krijgen bij wie uw bataljonscommandant is.

Ik besluit hiermee mijn toespraak.

Overste Jongejan, wilt u het Wilhelmus laten spelen?


