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Van de redactie
Parate bataljon klaar voor nieuwe taken
Tekst: Hans Sonnemans, hoofdredacteur
Het thema van dit nummer is deze keer het parate
bataljon, het 17e Pantserinfanteriebataljon
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.“Onze”
Fuseliers, de mannen en vrouwen van het
Oirschotse bataljon, zijn weer klaar voor een
nieuwe taak Vanaf 1 januari 2006 staan ze weer
klaar om iedere missie waarvoor ze worden aangewezen, uit te voeren.
17 Bataljonstaakgroep van 13 Gemechaniseerde
Brigade, zo wordt de eenheid aangeduid gedurende de komende parate periode van een jaar.
Tijdens de zogenoemde NAVO Combat Readiness
Evaluation (Creval), een oefening in het
Gefechtsübungszentrum Altmark (ColbitzLetzlinger heide, tussen Hannover en Berlijn)
werd een dikke voldoende gescoord.

Het is nog niet duidelijk wat 17 Bataljonstaakgroep in de komende periode te wachten staat.
Kijkend naar het journaal, is het logisch dat geruchten over Afghanistan circuleren. Er is echter
nog niets zeker. Als het zover komt, dan zal de
achterban van de Fuseliers zeker de mannen en
vrouwen ondersteunen, net zoals dat ook al het
geval was bij de eerdere missies in Bosnië,
Kosovo, Irak.
Paraat bataljon en het Garderegiment Fuseliers,
het is gelukkig onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eind juni vond in Goes een door het bataljon
georganiseerde Open Dag plaats, speciaal gericht op leerlingen van het Middelbaar
Onderwijs. Centraal hierin stond de toen juist uit
Irak teruggekeerde Charlie-compagnie.
Natuurlijk was het de bedoeling om zoveel mogelijk jongeren enthousiast te maken voor een baan
bij het Oirschotse bataljon. Nadrukkelijk werd
hierbij de eigen identiteit als Fuselierbataljon uitgedragen.
Natuurlijk zijn er in dit nummer weer veel berichten en informatie van de verschillende verenigingen te vinden. Ik hoop dat de oud-strijders van
het Garderegiment Fuseliers ook met plezier kennis zullen nemen van de ontwikkelingen rondom
hun traditievoortzetters: de mannen en vrouwen
die onder de vlag van “Irene” overal ter wereld
inzetbaar zijn voor handhaving van de vrede.

Oefening Rhino Colbitz
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Stichting Brigade en Garde
“Oud-strijders gaan ons voor”
Tekst: Guus van Leeuwe
Voorzitter Stichting Brigade en Garde
Het thema voor deze Vaandeldrager gaat, zoals de
redactie mij vertelde, over het gereedstellen van
het bataljon voor een vredesmissie, waar ook ter
wereld. Dat zoiets geen eenvoudige zaak is, zal
niemand verbazen. Toch denk ik dat het gereedstellen van een eenheid heden ten dage een stuk
lastiger is dan laten we zeggen zo’n 20 à 25 jaar
geleden, toen ik daarvoor verantwoordelijk was.
Het eerste waar je tegen oploopt als je daaraan
wilt beginnen is immers de vraag:“voor welke taken precies moet de eenheid worden voorbereid?” Dat was eertijds snel te beantwoorden:
“voor de (koude) oorlogstaak”. Andere taken (behoudens nationale taken) bestonden niet.
Vandaag is dat slechts één element van de opleiding. Weliswaar is het de kern, de basis voor alle
overige taken, maar toch. Er komt nu, zeker in de
beginfase, heel wat meer kijken bij de voorbereiding voor een, lang niet altijd even duidelijke, politieke opdracht (die ook in de uitvoeringsfase
overigens nog al eens aan duidelijkheid te wensen overlaat zoals de ervaring heeft geleerd).
Vragen die zo maar bij me opkomen en die zeker
geen deel uitmaken van een uitputtende lijst, zijn:
is het een lichte of zware taak, met lichte of zware
bewapening (blauw of groen riepen we een paar
jaar geleden); in welke samenstelling gaan we;
wat zullen de rules of engagement zijn; onder
wiens bevel zullen we moeten optreden, etc, etc?
Vragen die in een oorlogsscenario gebruikelijk
niet te hoeven worden gesteld, maar waarop je nu
wel moet anticiperen. Om nog maar niet te spreken over de ontvangst van de eenheden door de
burgerbevolking. Zwaaien ze met bloemen, of
strooien ze straks met (auto)bommen? En bij dat
alles komt ook nog het open-communicatie-glazen-huis als extra belasting.
Natuurlijk zijn er ook omstandigheden die het leven vandaag de dag enigszins verlichten. Ik denk
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daarbij onder meer aan het sterk verbeterd materieel, maar vooral aan de totaal andere vulling van
de eenheden met personeel. Het is volgens mij
onomstreden dat nu een aanzienlijk hogere professionaliteit wordt bereikt. Overigens wil ik
daarmee niets afdoen aan onze dienstplichtigen
van eertijds. Natuurlijk hadden we met hen onze
ups en downs, maar terugkijkend denk ik nog
steeds met dankbaarheid (en met veel plezier) terug aan de geweldige inzet van de meeste van
hen.
Denk niet dat een voorbereiding ooit kan leiden
tot een voor alle taken in detail opgeleide eenheid. Je bent nooit klaar. Allereerst omdat je nooit
weet wat je te wachten staat. Eigen initiatief en
zelfstandigheid – waar wij Nederlanders gemiddeld erg goed in zijn – op alle niveaus is daarom
een hoog goed. Daarenboven moet je altijd zoveel
doen in de voorbereiding, dat je noodgedwongen
zaken moet laten liggen. Is dat nou funest voor de
eenheid? Ga je daarom onvoldoende voorbereid
weg? Nou nee ben ik geneigd te zeggen. Je moet
ook wel vertrouwen hebben in het kunnen van de
commandanten op de lagere niveaus; daar moet
dat gepaste initiatief en zelfstandigheid tot uitdrukking komen. En eigenlijk is dan de cirkel
rond en ben ik terug bij af, want wat is dat anders
dan:“Goed voorbeeld doet goed volgen” en
“Oud-strijders gaan ons voor”?
Ik wens het bataljon bij de komende opdracht
heel veel succes en krijgsmansgeluk toe.

Vereniging van Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Voorzitter: R.W. Hemmes,Thorbeckelaan 74, 2564 BS ’s-Gravenhage
Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
Penningmeester: H. van Beers, Pr. Clausstraat 60, 4761 AM Zevenbergen
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht
aan bestuurslid: Nelleke Swinkels – van de Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best,of
nellekeswinkels@planet.nl. Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels
te sturen.
Gironummer 1.999.533,“Ver. van Oud Strijders v.d. Kon. Ned. Brigade Prinses Irene”

Over Vaandeldrager, Colijnsplaat,Veteranendag,
Herdenkingen en Koorduitreiking
Tekst: Rudi Hemmes,Voorzitter van de
Vereniging van Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade “Prinses Irene”
Hebt u ook zo genoten van die voortreffelijke
Vaandeldrager nummer 74, met al die foto’s van
de herdenking in Den Haag? Alle hulde voor degenen die zo hard hebben gewerkt aan het tot
stand komen van ons Regimentsblad.
Wij hebben geweldig geboft met het weer bij alles wat wij organiseerden. En de hele zomer hoorde je mensen mopperen: veel te warm aan de
Middellandse Zee, met bosbranden; veel te nat in
eigen land. Ik hoop dat u een heerlijke zomer hebt
gehad en dat u er weer tegen kunt als straks de
herfststormen over ons land razen en de winter
zich gaat aankondigen. Natuurlijk rekenen wij er
op dat wij bij alle evenementen van onze vereniging schitterend weer blijven houden.
De koorduitreiking in Colijnsplaat was buitengewoon geslaagd. De zon scheen, de Fuseliers deden het prima, de schoolkinderen hielpen fantastisch, de mars door de blubber van de haven verliep zonder incidenten, de lunch na afloop in Goes
was gezellig, de “open dag “ daar een succes.
Kortom als u er niet bij was hebt u wat gemist.
De Veteranendag op 29 juni was als eerste evenement een redelijk succes. Het belangrijkste was
dat er een veteranendag was! Er werd hier en

Oud-strijder Herbrink reikt koord uit aan nieuwe fuselier.

daar ook wel gemopperd, want er waren uiteraard
beginnersfouten gemaakt, maar daar hebben de
organisatoren van geleerd. Het volgend jaar is er
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geen avondprogramma, er zullen meer veteranen
bij worden betrokken, er zal een verzamelpunt
komen waar je je maatjes kunt vinden, er zal een
defilé worden gehouden en er zal een heleboel
publiek komen kijken. Allemaal verbeteringen
die ons best zullen bevallen.

Genmaj Hemmes en Regimentscommandant Luiten leggen krans bij het monument

In het bestuur gaan wij nu merken dat wij bestuursleden kwijt zijn geraakt. En alle leden van
onze vereniging zullen dat ook merken. Ik meldde
u al eerder dat de attenties die Frans Bakx verzorgde niet meer door het bestuur kunnen worden voortgezet, ook al omdat de overgebleven
bestuursleden daarvoor niet dezelfde faciliteiten
hebben. Daar komt nog bij dat het zo nu en dan
aan mankracht gaat ontbreken. Frans van der
Meeren is net geopereerd aan zijn rug en Nico
van Zalinge heeft onlangs ook in het ziekenhuis
gelegen. Het is jammer, maar het is niet anders.
Het bestuur zal zo lang mogelijk reünies en herdenkingen organiseren en ook dat is zonder de
steun van het Regiment al bijna niet meer te doen.
In de herfst zijn er weer de herdenkingen van de
gemeenten die in België en Brabant werden bevrijd in 1944. Dat begon in Beringen op 6 september en gevolgd door Eindhoven op 17 september.
Op 23 september is er een koorduitreiking in
Hedel. Dat wordt een mooie happening want er is
ook een beëdiging. In december is er dan weer
een koorduitreiking in Tilburg. Elders in deze
Vaandeldrager leest u daar meer over. Ik hoop dat
velen bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn.
Ik kijk zoals gewoonlijk naar u uit.

Eerbetoon aan de gevallenen in Beringen

Nieuws van de penningmeester
Tekst: Henk van Beers
Telkens weer blijkt dat – ondanks dat we al jaren
op deze manier werken – er nog steeds misverstanden bestaan over wat er nu wel of niet in eigen beheer door het bestuur wordt gedaan.
De Vaandeldrager is geen blad meer van onze
vereniging, maar een blad van het hele Regiment.
Wij leveren kopij aan, wij betalen het aantal bla-
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den dat wij afnemen tegen kostprijs.Wij houden
wel de administratie van de leden bij en geven
van daaruit de mutaties door aan de verzorgende
eenheid.
U hebt eind vorig jaar allemaal een boekwerkje
met namen van de vereniging ontvangen en op de
binnenzijde van het achterblad “belangrijke informatie” zien staan.

U hebt allen gelezen dat onze sociale medewerker, Frans Bakx, ons helaas is ontvallen en daarom
verzoeken wij u vriendelijk doch beleefd zijn
echtgenote niet meer lastig te vallen met het
doorgeven van ziekte en overlijden.

Doorgeven overlijden
Daarvoor kunt u vanaf heden terecht bij mevr. N.
Swinkels - v.d.Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM te
Best, telefoon 0499 - 374444 of 06 - 54796857,
e-mail; nellekeswinkels@planet.nl .
Mocht u bij haar geen gehoor krijgen, zoek dan
contact met de penningmeester Henk van Beers
of de secretaris Frans van der Meeren.
In het artikel van de voorzitter in deze Vaandeldrager heeft u kunnen lezen dat de Lief en Leed
activiteiten gewijzigd zijn, waardoor u op de dag
die door u gewenst was, niet altijd meer die verrassing krijgt welke u gewend was te ontvangen.
Wij vragen daarvoor begrip en hopen een manier
te vinden om een gedeelte van het werk voort te
zetten.

Contributie
Degene die ons in 2001 hebben gemachtigd, om
jaarlijks de contributie van hun rekening te laten
afschrijven, hoeven zich niet ongerust te maken
wanneer op de adreslabel van de Vaandeldrager
een verkeerd jaartal staat. Rond 15 februari van
elk jaar vindt de afschrijving plaats, dus controleer eerst de afschriften welke u per post ontvangt van Postbank of uw eigen bankrekening.
Beschikt u (en dat geldt zeker voor de leden in het
buitenland) over een emailadres: wees zo goed
dit mede te delen aan de penningmeester hvanbeers@tiscali.nl of nellekeswinkels@planet.nl.
We kunnen dan – wanneer nodig - een snelle berichtgeving bewerkstelligen.
U alle goeds toegewenst!

Herdenkingsbijeenkomst Nieuwe Kerk
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert elk
jaar op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst in de
Nieuwe Kerk voorafgaand aan de officiële plechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam
om 20.00 uur. Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor overlevenden en nabestaanden. De
bijeenkomst begint om 18.55 uur en duurt ongeveer tot 19.25 uur.Voor de aanwezigen in de kerk
is ruimte gereserveerd aan de voet van het
Nationaal Monument. Op de Dam zijn zitplaatsen
beschikbaar voor mensen die moeilijk ter been
zijn. Ook is het mogelijk om de plechtigheid bij
het Monument op de monitoren in de Nieuwe Kerk
te volgen.
Om de bijeenkomst bij te wonen kunnen belangstellenden een brief sturen naar het Nationaal
Comité 4 en 5 mei met daarin vermeld: naam, geboortedatum, adres, postcode en plaats, telefoonnummer, de reden van aanvraag en eventueel de
naam van de vereniging of organisatie waarvan u
lid bent. Na ontvangst van de brief wordt u in het
uitnodigingenbestand opgenomen en begin februari 2006 wordt de officiële uitnodiging toegestuurd. Bij de uitnodiging is een antwoordkaart
toegevoegd waarmee door een ieder maximaal
twee kaarten kunnen worden aangevraagd. De
antwoordkaarten worden door het Nationaal
Comité in volgorde van binnenkomst behandeld.
Degenen die in de afgelopen jaren al een uitnodiging hebben ontvangen hoeven niet te reageren,
zij zijn vast in het uitnodigingenbestand opgenomen en zullen in februari 2006 wederom een uitnodiging ontvangen.
Het adres waar u de brief naar toe kunt sturen:
Nationaal Comité 4 en 5 mei, Rapenburgerstraat
109, 1011 VL Amsterdam, website:
www.4en5mei.nl.

Aanvraag kaarten Nationale Herdenking
op donderdag 4 mei 2006
Onze secretaris heeft een brief gekregen van het
Nationaal Comité 4 en 5 mei. Onderstaand kunt u
lezen wat daar in staat.
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in
het Koninkrijk der Nederlanden, of waar ook te
wereld, zijn omgekomen sinds het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en
bij vredesoperaties.
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In memoriam
Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden
van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene.
Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies
van hun dierbare. Moge zij rusten in vrede!

VOSKNBPI
Mevr. A.Wisse-Kouw
J.W. Bothe
L. Romijn
L. Breur

10 juli
12 aug.
sept.
11 sept.

2005
2005
2005
2005

Hoogerheide
Rotterdam
Canada
Vlaardingen

08 april

2005

Aerdt

april
04 feb.
12 april
09 juni
26 jan.
08 mei
18 mei
18 juni

2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005

Waalre
Wormerveer
Bussum
Nieuw Vennep
Ridderkerk
Huizen
Hillegom
Loenen

10 juni
11 juni
12 aug.

2005
2005
2005

Puiflijk
Emst
Bleiswijk

24 juni

2005

Arnhem

07 maart
14 juli

2005
2005

Bergen
Ospel

Vijfde Bataljon GRPI
L. Berndsen

Zesde Bataljon GRPI
W.J. Schuurman
H.C. Charmant
G.H.A. de Groot
H.M. de Grefte
D.Plaizier
J.Sijl
J.C.J. de Groot
J.G. Schotman

Zevende Bataljon GRPI
B.J.W. v.d. Boogaard (Staf Cie)
J. Nijkamp (Staf Cie)
E.J. Fris (3e Cie)
Mevr. L. Luttik - van der Boom
echtgenote van A.Luttik (1e Cie)

VVOGFPI
H.W.A. Bonnema
J.G. Brouwer

In memoriam Jacques Brouwer
Tekst: Guus van Leeuwe,
Voorzitter Stichting Brigade en Garde
Op 14 juli van dit jaar is, op 83 jarige leeftijd overleden Lkol der Fuseliers b.d. Jacques Brouwer. Hij
had een lange en veelbewogen carrière achter de
rug. Na, op jonge leeftijd reeds, in Nijmegen, in het
Verzet te hebben gezeten, ging hij na de oorlog
o.a. naar het voormalig Nederlands Indië en nam
hij dienst bij het KNIL. Na van zijn vele omzwervingen te zijn teruggekeerd – waarover hij prachtige
verhalen wist te vertellen - werd hij ingedeeld bij
de Fuseliers in Schalkhaar. In die tijd heeft hij
naam gemaakt binnen het Regiment.Wie herinnert
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zich niet de verhalen over straatgevechten met molotovcocktails van uit het legeringsgebouw van zijn
B-compagnie, of het opduiken van hem en zijn
mannen uit de riolen midden in Deventer? Ook na
zijn pensionering bleef hij uitermate actief. Zo
maakte hij vele jaren deel uit van het bestuur van
de Stichting Brigade en Garde en was hij nadrukkelijk bij het wel en wee van ons Regiment betrokken, tot dat hij met veel pijn in het hart afscheid
moest nemen om gezondheidsredenen.Wij verliezen in hem een markant mens en een loyaal en
trouw collega, een voorbeeld van plichtsbetrachting, initiatief en doorzettingsvermogen.
Moge hij rusten in vrede!

Vereniging van Indië-bataljons van het
Garderegiment Prinses Irene

Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW ZEVENAAR
0316 524002

Algemene Veteranendag op
29 juni 2005
Tekst: Wim ter Horst
Theo van Alst (secretaris) en Wim ter Horst (penningmeester) van de Vosibgrpi kregen na een
aantal vijven en zessen een uitnodiging voor de
bijeenkomst in de Ridderzaal.
De dames mochten echter niet mee naar de
Ridderzaal wegens plaatsgebrek. Ze werden echter opgevangen op een andere plek, zodat wij na
de bijeenkomst weer verenigd konden worden.
Met zijn vieren gezellig met de trein naar Den
Haag. Bij aankomst aldaar werden wij bij de
Ridderzaal verwelkomd door Generaal van Baal
en een aantal andere officieren. Op onze vraag,
waar de “dames opvang” geregeld was, bleef iedereen het antwoord schuldig. Kortom, er was
geen opvang geregeld.

Uitverkorenen in de Ridderzaal

Na legitimatie en nadat mijn schoudertas door de
scanner was gehaald werden wij begeleid naar
de Ridderzaal. Bij de ingang stonden twee militairen van de Koninklijke Luchtmacht, die spontaan
in de houding sprongen en ons een eregroet
brachten. Mooie binnenkomer.
Nadat de speciale genodigden de Grote Zaal hadden betreden en ZKH Prins Willem - Alexander
met gevolg werden begroet met de volledige parademars, Jonge Prins van Friesland, nam het officiële gedeelte een aanvang.

Minister Zalm steekt Indië Veteranen hart
onder de riem
Na een welkomstwoord door de heer Loudon,
voorzitter van het Comité Nederlandse Veteranendag, volgde een gloedvolle toespraak door de
vice-president van het Kabinet, de heer G.Zalm.
Hij was degene, die in zijn speech de Indië
Veteranen een “hart onder de riem” stak en dat
werd dan ook met een groot applaus beloond.
Hierna sprak de voorzitter van de Tweede Kamer,
de heer F.Weisglas. Hij benadrukte in zijn toespraak de grote belangstelling in de Tweede
Kamer voor het wel en wee van de Veteranen. Na
een kort muzikaal intermezzo, door het koperensemble van de Marinierskapel overhandigde
twee scholieren, te weten Tim de Jonge en
Isabelle Hauschildt, de “Handreiking Educatief
Traject” aan Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, mevrouw M. van der Hoeven.
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Scholieren overhandigen Handreiking Educatief Traject aan minister

Uitreiking van herinneringsmedailles door veteranen.

Van der Hoeven

voor de Veteraan in het algemeen benadrukte,
volgde de uitreiking van de herinneringsmedailles aan een paar honderd jonge veteranen, die
onlangs uit Irak waren teruggekomen.
Deze uitreiking werd gedaan door “oude veteranen”, hetgeen door de presentatrice van dit programma als heel bijzonder werd gekenmerkt.
Kennelijk is bij de media niet bekend, dat deze
traditie bij “Irene” al sinds lange tijd gehandhaafd
wordt.
ZKH Prins Willem – Alexander speldt dapperheidonderscheiding op.

Dapperheidonderscheiding
Zij vertelden beiden in hun eigen woorden hoe zij
(en hun school) het contact met Veteranen hebben
ervaren. Dit was het einde van de gebeurtenissen
in de Ridderzaal, waarna Prins Willem Alexander
met gevolg de Grote Zaal verliet, even later gevolgd door de speciaal genodigden.

Plechtigheden volgen op groot scherm
De Veteranen mochten de Ridderzaal niet verlaten en konden de plechtigheden, die buiten op
het Binnenhof plaats vonden in de Grote Zaal op
een groot TV scherm volgen.
De speciale genodigden kwamen vanuit de Grote
Zaal naar het Binnenhof en namen, nadat de
Vaandels waren gegroet plaats op de voor hen bestemde plaatsen.
Hierna kwam de Prins van Oranje met gevolg op
het Binnenhof aan, waar opnieuw de volledige parademars Jonge Prins van Friesland werd gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel “Johan
Willem Friso”. Na begroeting van de Vaandels namen ook zij plaats op de voor hen gereserveerde
plaatsen.
Na een toespraak door de Minister van Defensie,
de heer H.Kamp, die nogmaals de waardering
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Hierna werd door de Minister Kamp van Defensie
een gewondeninsigne uitgereikt aan de heer C.J.
van Laarhoven, wegens Post Traumatische Stress
Stoornis, veroorzaakt door deelname aan een
Libanon Missie, nu ruim 23 jaar geleden.
Tot slot werden twee militairen, de soldaten eerste klas J.J.M. Kloek en E.R. Jongbloed, door ZKH
Prins Willem Alexander een dapperheidonderscheiding opgespeld wegens hun moedige en
krachtdadige optreden tijdens een hinderlaag in
Irak.
De plechtigheid op het Binnenhof werd vervolgd
door een “Fly by” door de Koninklijke Luchtmacht
en afgesloten met het spelen van het Wilhelmus,
dat uit volle borst werd meegezongen.
Vanuit het Binnenhof vertrokken wij, nadat we op
“Het Plein” onze echtgenotes hadden teruggevonden, naar het Malieveld waar we konden genieten van een Nasi Maaltijd.
We hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om naar Ahoy te gaan, mede omdat het
programma in Rotterdam nou niet bepaald geënt
was op oude Veteranen. Bovendien was het tijdstip dat deze happening werd gehouden niet bepaald aantrekkelijk voor Veteranen, die ergens in
de periferie van Nederland wonen.

Vervangen plaquettes in
Roermond niet betaalbaar
Tekst Theo van Alst
In maart 2000 heeft de heer H. Maas uit Leende
(4e bat. ost cie) een verzoek ingediend om te
onderzoeken of de namen van alle in Indonesië
gesneuvelde Irene-mannen vermeld
kunnen worden op de plaquettes in park Hattem
in Roermond.
Op die jaarvergadering is besloten dit niet te
doen omdat alle namen aldaar op de zuilen
staan vermeld, via de computer daar opvraagbaar
zijn en ook in Oirschot op het monument
staan. Op de ledenvergadering van onze vereniging in de Kumpulan in Arnhem in januari 1994
was al afwijzend beschikt. Op de jaarvergadering
van 20 april 2004 was van de heer Maas weer een
verzoek ontvangen. Overste Jacobs beloofde toen
een en ander te onderzoeken en ook het "kostenplaatje" erbij te betrekken, alsmede de plaatsingsmogelijkheid in "Roermond" te bespreken.
Na aantreden van Overste Luiten in najaar 2004
hebben zij samen dit item verder uitgewerkt.
De kosten zijn in totaal ongeveer 12 tot 15.000
Euro. Dit betekent 3.000 euro per Indië-bataljon of
reüniecommissie. Het Dagelijks Bestuur van de
Vereniging van Indië- Bataljons vindt dit bedrag
niet haalbaar; nu kan men amper de edities - 4x
per jaar - van de Vaandeldrager betalen.
Ook in de vergadering van de Stichting Brigade &
Garde is dit onderwerp, bekend als
actiepunt nr. 91 in mei 2005 afgevoerd.
De mooie plaquettes, bij ieder bekend in
Roermond blijven dus zoals ze nu zijn. Uitbreiden
daar is eveneens niet mogelijk.

cieren, waarbij uiteraard ook de familieleden aanwezig zijn. Het is de bedoeling, dat de nieuw bevorderden met de oudgedienden (veteranen) op
deze dag kontakten leggen en ervaringen uitwisselen.
Als u, als veteraan, zo'n dag eens wilt bijwonen,
dan kunt u zich opgeven bij de secretaris van de
VOSIB, Theo van Alst. Hij zorgt dan voor de uitnodigingen. Het is beslist de moeite waard en tevens een prettig,“geheel verzorgd dagje uit”.

Schoonmaakbeurt
monument in Oirschot
Tekst: Theo van Alst
De namen op het monument in Oirschot zijn nauwelijks nog leesbaar (weersinvloeden)
Onze penningmeester.W. ter Horst gaat begin oktober met enkele medewerkers proberen deze
plaquette te reinigen, dat wil zeggen, beter leesbaar te maken. Ook de maker van deze plaat
Martin Blind uit Olst (3e bat.) zal medewerking en
technische bijstand verlenen.
Uiteraard zal deze actie uitgevoerd worden met
medewerking van de staf van het Regiment.
Het resultaat van deze schoonmaakbeurt zullen
wij in een later stadium in dit blad bekend
maken.

Dagje uit naar Koninklijke
Militaire School in Weert
Tekst : Theo van Alst
De Passing Out is, zoals bekend, een oude traditie
op de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert,
waarbij altijd een aantal veteranen wordt uitgenodigd.
Het is een feestdag voor de geslaagde onderoffi-

Veel namen zijn niet goed meer leesbaar
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Lustrumreis naar
Indonesië

Erevelden op Java op het programma staat.
Dus - Deo Volente - in 2011 kunnen de ijzersterke,
dan ongeveer 80 à 85 jarige Irenemannen aantreden.

Tekst: Theo van Alst.
Vanwege het 60 jarig bestaan van ons Regiment in
2001 hebben de toenmalige Vaandelwacht met
Irenevaandel en 11 Irene Indië Veteranen een monumentenreis ondernomen naar Java en daar op
de vijf Erevelden kransen gelegd.
Iedereen die meegeweest is zal zich deze zware
trip, waarover toen veel gepubliceerd is, nog wel
herinneren.
In een week 26.000 km afleggen is behoorlijk
zwaar!!In 2006 bestaat het Regiment 65 jaar.
Dit lustrum zal niet zo uitbundig gevierd worden
als vijf jaar geleden. Overste Luiten en zijn staf
werken verdere mogelijkheden uit.Vastgesteld is
wel, dat iedere 10 jaar een bezoek aan de

Groepsfoto bij het monument op Ereveld Menteng Pulu

Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI
Garderegiment

1946-1950
Reünie Commissie
4e Bataljon

Secretariaat:
Nic. Beetsstraat 29
6901 LW Zevenaar
0316 524002

Tekst: Theo van Alst
Het 4e bataljon organiseert ieder jaar, begin oktober, een reünie in Oirschot, de thuishaven van het
Garderegiment Prinses Irene.
Dit jaar zal voor de achttiende keer deze happening plaatsvinden en wel op donderdag 6 oktober
in de Kempenzaal, gebouw 146. Het doet ons genoegen te kunnen vermelden dat al bijna 200 personen ingeschreven hebben. Jammer genoeg
kunnen ongeveer 35 veteranen niet aanwezig zijn,
de reden hiervan is meestal vanwege problemen
met de gezondheid van henzelf of van hun part-
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ner. Dit jaar zal het duo Suara Gembira uit Apeldoorn ons tussendoor vermaken met allerlei bekende Indische liedjes.
Zij zorgen ervoor dat de sfeer wordt als: "tempo
doeloe"!
Op ons verzoek zal de Oorlogsgravenstichting uit
Den Haag op deze dag kransleggingen
verzorgen in Surabaja en ook in Semarang.
Om 11 uur opent onze voorzitter J. Kerssemakers
de reünie. Overste Luiten, Regimentscommandant zal ons eveneens toespreken. Hierna
volgt het hoogtepunt van de dag, het dodenappel
en de kranslegging voor onze 43 gesneuvelden
bij het monument.
Voor mensen die slecht ter been zijn staan rolstoelen klaar.
Het reüniecomité hoopt op een geslaagde dag
voor alle deelnemers.

Herinnering aan Indië
Tekst: Jaap Gravesteyn
Het stukje uit de Vaandeldrager,’”De bruggen van
Plamongang”, van onze vierde Cie heb ik met genoegen gelezen. Ik betwijfel alleen het inpikken
van voor ons bataljon bestemde auto’s. De nieuwe
Chevrolet’s, burgeruitvoering heb ik zien staan in
het ruim van de Tabinta. Die gingen met het commando van de vierde Infanterie Brigade door
naar Soerabaja.
Nadat wij via Semarang daar ook heen verhuisd
waren, wist onze M.T.O., de luitenant Van de Veen,
er een van los te peuteren. Een jaar lang reed ik er
op, maar eigenlijk waren ze te licht voor ongebaande wegen. Ik reed vaak ‘s avonds in het donker richting derde Cie te Randegan-Koelan en van
de tweede Cie via Brangkal naar huis (Modjokerto). Dat deed je dan toch iets sneller dan normaal, gezien de afstanden en het peloppergebied
waar je door moest rijden. De lichte voorveren
wilden dan nog al eens sneuvelen.

Twee weken Patjet
Tijdens een reparatieperiode, vanwege versleten
fuseepennen, die weken kon duren, omdat nieuwe
pennen er simpelweg niet waren, mocht ik met
toestemming van Dr.Vader voor twee weken naar
Patjet.
Diezelfde avond zei de commandant van Patjet, de
luitenant Hogerhuis tegen mij:“Gravesteyn, ik
heb zojuist een telegram gehad van luitenant van
de Veen. Jij bent hier voor herstel van gezondheid
en mag beslist geen “zwijnen” jagen, dus denk
erom dat ik dat niet zie”.“Daar kunt u van op aan,
luit”, was mijn antwoord, waarna twee paradijselijke maanden een aanvang namen.
Al snel werd ik bijgestaan door Henk Meinders uit
Warga, die het tot woede van sergeant De Jager
vijf weken wist uit te zingen. Iedere zondag opnieuw, bij de kerk in Modjokerto, vroeg de sergeant: “Heb je nu je spullen meegebracht
Meinders?”Waarop Meinders zei:“Weer vergeten
sergeant.” Maar goed, Friezen onder elkaar niet
waar!
Luitenant Van de Veen vertrok met het geeling
naar het hospitaal in Soerabaja.
Patjet lag tegen de berg Welirang, op naar ik
meen zo’n 700 m hoogte.
’s Ochtends blokten Henk en ik aan de midden-

De berg Welirang waar Patjet lag

standscursus, die we, onwetend van het bestaan
van een door een luitenant in Modjokerte gegeven cursus, op eigen houtje volgden.We slaagden
nadat we een tweedaags examen deden in
Soerabaja, dat gecontroleerd werd in Holland.
In de voormiddag doken we in het zwembad met
het glasheldere, koude water, daarna soms tot tegen het donker de bergen in en de heuvels op,
veelal vanuit de bergkampong Telboek, waar we
soms koffie dronken met Loerah en waar
Soekarno achter glas aan de wand welwillend op
ons neerkeek.
Wat hebben we daar genoten, de ruimte, de stilte,
de natuur, de jacht, en het avontuur.Welke simpele burgerjongens hebben dat ooit beleefd, weken
aaneen?

Vliegende Compagnie
Later werd ik verbannen naar de nog op te richten
snelle actie Cie, 4e Cie, vierde Bataljon Jagers,
maar onze twaalf weapponcarriers uit West-Java
waren stuk voor stuk aan groot onderhoud toe, zodat de vliegende “Compie” vleugellam bleef.
Bij die twaalf chauffeurs bevond zich een korporaal, Jonkheer Jan van Polanen-Petel, een uitzonderlijk intelligente, beschaafde vent. Hij had zijn
opleiding (opvoeding) genoten in Zwitserland,
maar wilde geen officier worden. Zijn oom was
Generaal Durst-Britt, Comandant van de Zeven
December Divisie.
Jan van Polanen-Petel sneuvelde met vijf man in
zijn zelf gepantserde weapponcarrier. (Zie bladzijde 375 van ons Brigade gedenkboek).Wat van
zijn “wep” overbleef waren de verzwaarde achterveren. Die deden weer dienst voor mijn, door diverse stukken plaatijzer achteroverhangende,
“wep” en leverden aldus een bijdrage aan het
overleven in barre tijd.
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Begrafenisstoet
Een andere gebeurtenis die me is bijgebleven
was in Malang omstreeks januari 1950. Opnieuw
samen met Henk Meinders reed ik de KajoeTangan op, op weg naar fotograaf Tiek Sen. In de
verte naderde een begrafenisstoet van de TNI
over de volle breedte van de hoofdweg en met
een lengte van meer dan honderd meter.
Natuurlijk hadden we onmiddellijk moeten omkeren en wegwezen want het ging in die periode
nogal eens wild toe in Malang tussen de KL-Knil
en de TNI. Je kunt stellen dat er veel “oud zeer”
zat.
We reden het brede trottoir op en stonden met

draaiende motor langs een houten schutting. De
colonne naderde en ik zei tegen Henk:“We moeten eer bewijzen aan de dode, als de eersten uit
de stoet op onze hoogte zijn, dan groeten we, is de
kopgroep voorbij, dan de hand omlaag, maar in
de houding blijven tot de hele begrafenisstoet
voorbij is. Als de zaak uit de hand loopt dan duik
je achter het stuur en scheurt volgas weg over het
trottoir.” Ik zorgde ervoor dat de vickers doorgeladen en schuin omhoog tussen ons in stond. Het
was alsof we geoefend hadden zo vlekkeloos en
perfect verliep alles. De peloppers marcheerden
en Henk en ik stonden,,voor het eerst sinds lange
tijd denk ik met de hand aan de pet!

Nieuws van het Vijfde Bataljon GRPI
Reüniecommissie 5-GRPI
Secretariaat:
H.A.M. (Ine) Speelberg-Hermans
Eikenlaan 13, 6063 BM Vlodrop,
tel. 0475-404404
ine.speelberg@home.nl

Hieronder volgt het slot van het reisverslag van
Cor Karels.

Per Kota Inten naar Indië
(slot)
Dit alles hoort weer tot ’t verleden,
Intussen is de boot door ’t water gesneden
En ijlt nu in volle spoed
De eerste Indische haven tegemoet.
Sabang, alwaar we na vele dagen
Voor ’t eerst weer vaste voet aan wal mogen wagen.
Mijn voeten verlangen reeds naar land.
Zie, daar ginds zie ik reeds het strand.
Maar, wat is er nu weer aan de hand.
De “Willem Ruys! ”werkelijk! Verhip In de verte
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De “Koto Inten” (foto: MHM)

zie ik zowaar een stip.
Achter ons aan de horizon doemt een schuit.
Als een grauwe vlek de nevel uit.
Het moet hem zijn, volgens berekening.
Langzaam krijgt de vlek meer tekening.
En onderscheiden we een boot.
Nieuw, machtig en groot.
Ja, men heeft gelijk

De Willem Ruys

De kustlijn van Sabang

Des te meer ik er naar kijk.
De Willem Ruys
Een week na ons vertrok hij van huis
En loopt ons nu in, zonder veel geruis
Toen volgde een invasie
Een hele consternatie
Tjokvol waren de dekken
Het werd halzen rekken.
Aldra helde de schuit.
Schuin de kant van bakboord uit.
Reeds van ’t begin af aan
Had de boot niet recht gestaan.
Maar nu was het te veel gevraagd
De kapitein die seint en klaagt;
Waarom die Willum nou juist gaat proberen
Om ons aan bakboord te passeren.
Gooi om dat roer, pot domen!

Als jij tòch eerder in Sabang wil komen
Ga dan aan stuurboord ons voorbij stomen.
Willum kloek van daad
Volgt onmiddellijk op deez raad.
En glijdt nu als een snijdend mes
Voorbij onze ouwe trouwe bles.
Ondanks dit gedonder
Is het een wonder
Waarlijk het is potdorie
Een stuk van Hollands glorie.
Onder veel gejuich verdwijnt hij dra
En laat ons watertandend na.
Om toch nog voor ons in Sabang aan te komen.
’t Eiland Poeloewee begroeit met bomen
Doemt langzaam voor ons op.
Maar het wordt reeds donker, dat is ’n strop.

Reünie op donderdag 13 oktober 2005
De eerstvolgende reünie van ons bataljon (5-GRPI) zal worden gehouden op donderdag 13 oktober a.s.
in de gen. Maj. De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. U hebt inmiddels nadere gegevens over
programma, aanmelding en prijs ontvangen.We hopen u dan ook in grote getale te mogen ontvangen!
Tot donderdag 13 oktober!

De reünie van 2003
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S – Ireentje nr.58

Contactblad van het 6e Bataljon Garderegiment “ Prinses Irene “
Reüniecomité
Het reüniecomité wordt gevormd door:
Jan EIbers, Kluizeweg 264, 6815 EJ Arnhem,
tel 026-3514227.
Harry Vleeming, St.Willibrorduslaan 8,
6931 ES Westervoort tel.026- 3118271.
Piet Peters, Kasteelsepad 7, 6686 EX Doornenburg.
tel. 0481-423410.
Fred Muskee, Eilandplein 266, 6922 EP Duiven.
tel. 0316- 280014.
Rekening bij de Rabobank, Arnhem
onder nr. 15.86.65.996,
alsmede een girorekening onder nr. 19.30.405.
Beide rekeningen staan ten name van
Reüniecomité 6e Bat. GRPI

De komende reünie op 29 september 2005
Tekst: Jan Elbers
Dankzij de medewerking van het personeel van ons
Regiment, werd u nu op een meer persoonlijke wijze
voor de reünie uitgenodigd.Voorheen geschiedde dit
via ons contactblad Sireentje. Uit de ontvangen reacties
is ons gebleken, dat velen van u dit zeer op prijs hebben gesteld.Tot op heden werden ruim 120 aanmeldingsformulieren ontvangen. Zeer velen hebben de
ruimte " voor op- of aanmerkingen" benut.Veel voorkomende opmerkingen hebben betrekking op de gezondheid van de sobat of zijn partner. Ook de afstand
van de woonplaats naar de legerplaats in Oirschot was
in enkele gevallen een bezwaar.Voorts vonden enkele
sobats, dat eind september te laat in het jaar was en dus
vroeg donker. Zij verzochten om een reünie in het voorjaar te willen organiseren.Voor de leden van het reüniecomité heeft dit alles voldoende stof opgeleverd om
hierover van gedachten te wisselen.
Gebleken is ook, dat degenen, die niet meer een reünie
kunnen bezoeken vanwege hun lichamelijke gesteldheid, wel prijs stellen op toezending van de
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Vaandeldrager om zo op de hoogte te blijven van het
wel en wee van het Regiment en het Bataljon.
Helaas kregen wij ook bericht dat diverse sobats zijn
overleden, hetgeen ons niet bekend was.
Wij vinden het intens triest voor de weduwen, dat zij
van ons post ontvangen gericht aan hun echtgenoot, die
er helaas niet meer is. Het betreft 8 sobats, die elders in
dit nummer op de lijst van overledenen, staan vermeld.
Daarom doen wij een dringend beroep op onze bataljonsvrienden om maatregelen te nemen dat dit bij hen
niet zal voorkomen. Ook werd bovengenoemde ruimte
benut om waardering uit te spreken voor de inzet van
de leden van het comité om jaarlijks een reünie te organiseren met alle daaraan verbonden werkzaamheden.
Op de legerplaats in Oirschot geldt een wegsleepregeling, wanneer u uw auto niet in de parkeervakken hebt
geplaatst. Het lijkt ons goed om u hiervoor tijdig te
waarschuwen.
Tenslotte wensen wij u een goede reis naar Oirschot toe
en begroeten u graag in de Kempenzaal op donderdag
29 september.
Oproep
Het echtpaar De Groot uit Bussum heeft in het verleden
onze reünies bezocht. De heer De Groot heeft toen zijn
Indië fotoalbum meegenomen en aan een sobat van
hem uitgeleend.
Nu hij is overleden stelt mevrouw De Groot het zeer op
prijs om dit album weer in haar bezit te krijgen.
Degene, die in het bezit is van dit fotoalbum, kan het
sturen aan:
Mw. J. de Groot -Burgers,
Aaltje Noorderwierlaan 5 A.
1403 JA Bussum.
Telefoon: 035- 6936203.
Tenslotte
verzoeken wij U om bij verhuizing ons daarvan tijdig in
kennis te stellen wensen wij onze zieken een spoedig
algeheel herstel toe. eindigen wij met de hartelijke
groeten van Harry, Piet, Fred en Jan.

S – Ireentje nr. 58

Nieuws van het Zevende
Bataljon, Bataljon Berdjalan
Reüniecommissie van het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene,
Jo van der Weerd, voorzitter, Houttuinen - Noord 33, 7325 RE Apeldoorn, tel. 055-3662338.
Wim ter Horst, secretaris, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, tel. 0575-519207,
E-mail adres: wg.terhorst@chello.nl.
Gijs Spaargaren, penningmeester, J. van Galenlaan 38, 2253 VC,Voorschoten,
tel. 071-5763640.
Willem Bruger, Rhederhof (App.C 135),Worthrhedenseweg 46, 6991 DV Rheden,
tel. 026-4976744
Teus Meijer (Sociaal contactpersoon voor de regio Zuid West Nederland), Orchislaan 10,
3233 VE Oostvoorne, tel. 0181-485089.
Postbankrekening: 4347 ten name van Bataljon Berdjalan, J. van Galenlaan 38, 2253 VC,
Voorschoten.

De Jungle Pimpernel
Tekst: Wim ter Horst
De heer H.J.Schrover, destijds Compagnies
Commandant van de 4e Cie van 7 GRPI, stuurde
mij (lang geleden) een heel pakket op “folioformaat”, waarin een volledig rapport stond van een
patrouille, onder leiding van Dr.J.V. de Bruijn, bekend als “De Jungle Pimpernel”. Dit rapport bevat
uitvoerige beschrijvingen over leefwijze, cultuur
en dergelijke van de diverse “primitieve” stammen uit het bergland van Nieuw Guinea.
Een gedeelte hiervan, voornamelijk over de leefwijze en cultuur van deze stammen, heb ik kunnen
scannen en deel 2 van die tekst volgt hieronder.
“Verslag van een tocht naar Beura, het stroomgebied van de Beurong en Ielop, het stroomgebied
van de Lelorong in Centraal Nieuw Guinea door
de controleur der Wisselmeren, Dr. J.V. de Bruijn
van 9 juni 1941 tot 7 augustus 1941.”

Weduwenoffer
De eerste gegevens over het doodpijlen der weduwen bij de Moni's zijn door Leroux verzameld
(verslag 24/9/1939). De gegevens omtrent dit
zelfde gebruik bij de Ndani's en de stammen in
Beura zijn echter tot dusverre nog niet verzameld.
Het weduwenoffer komt behalve bij de Migani's,
met onderlinge afwijkingen ook voor bij de
Ndani's, Daoewa's en Oehoendoeni's.

Sterft een man dan moeten één of meer zijner
vrouwen hem in de dood volgen.
Volgens Soalekigi (dat is de gids van dr. de Bruyn)
is hiervan de bedoeling, dat de weduwe na de
dood van de man niet door een andere man tot
echtgenote genomen zal worden. Dat, zoals men
zou vermoeden, hierbij het idee voorzit, dat de
doodgepijlde vrouw ook in het hiernamaals de
man tot echtgenote zou dienen, werd mij niet bevestigd, ook niet, nadat ik er in die richting op gezinspeeld had. De vrouw van de overledene wordt
dan doodgepijld. Het is niet bepaald wie haar zal
doodpijlen. Naar mij verklaard werd, kan een ieder, die veel van de dode gehouden heeft, de weduwe doodpijlen *).
Dit behoeven dus niet bepaald familieleden te
zijn van de overledene, doch kunnen ook kennissen zijn.Vrouwen, die nog baby's zogen en zij,
wier kinderen reeds volwassen zijn, worden niet
gedood. Hoeveel van iemand ’s vrouwen hem in
de dood moeten volgen is niet duidelijk geworden. Door de bovenvermelde beperking zullen
slechts enkele vrouwen in aanmerking komen om
de overleden echtgenoot te volgen.

*)Soalekigi verklaarde mij dat, indien hij stierf, er niemand bezwaar tegen
zou hebben als ik zijn vrouw doodpijlde !! Behalve ik zelf dan toch!!
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Over het algemeen zal slechts één echtgenote
worden gedood, aangezien er door het bestaan
van polygamie een gebrek aan vrouwen bestaat
en ook de weduwen veelal weer worden uitgehuwelijkt. De vrouw wordt meestal onverwachts,
zonder dat zij er erg in heeft, gedood. Een algemene regel, dat één der vrouwen gedood moet
worden bestaat er overigens niet. Alleen zij, die
veel om de overledene gegeven hebben, zullen
genegen zijn om diens weduwen te doden; anderen zullen dit weigeren, werd mij verklaard. De
vrouw van de overledene onttrekt zich dikwijls
aan het vonnis door reeds tijdens de ziekte van
haar echtgenoot naar haar familieleden - dus behorend tot een andere clan als die van haar man te vluchten. Zij keert dan niet meer naar de nederzetting van haar man terug en is veilig, zolang zij
bij haar eigen clangenoten blijft.
Dit "mina wagamaja", het doden van de vrouw bij
het overlijden van de man, geschiedt niet slechts
bij het overlijden van een hoofd of voorman, doch
ook indien een gewone kampongman sterft.
Indien de vrouw is doodgepijld worden aan de
vader en broers dus resp. de schoonvaders en
zwagers van de overleden man veelal kaurischelpen uitgekeerd. Dit laatste, blijkbaar bedoeld als
een soort "schadevergoeding" voor het doden
van de vrouw, wijst er op dat ook, nadat de vrouw
reeds is uitgehuwelijkt er nog een zekeren band
met haar eigen familie en clan blijft bestaan. Ook
na het huwelijk blijft de vrouw nog tot haar clan
behoren en niet tot die van haar man. Meestal keren de niet gedode weduwen dan ook terug naar
hun vroegere nederzettingen. Hoewel het geen algemene regel is, wordt soms het huis, waarin de
man is overleden verbrand; de tuinen worden
door de andere familieleden leeg geplunderd en
de grote varkens gedood, terwijl de biggetjes onderling worden verdeeld.
Het lijk van de doodgepijlde weduwe wordt niet
tezamen met dat van haar man bijgezet, doch dit
wordt in de rivier geworpen. In Kemandora en
meer Oostelijk wordt een groot deel der overledenen niet bij gezet doch in de grote rivieren geworpen. De grote rivieren als de Kemaboe,
Doraboe, Beurong en Ielorong zijn dan ook alle
zonder uitzondering dodenrivieren. Deze gewoonte van het wegwerpen der lijken in de rivieren komt in het Westelijk gebied niet voor.
Behalve mannen worden ook vrouwen wel bijgezet.
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Deze foto met de twee “blanda’s” op de achtergrond is gemaakt in 1950 in een kampong op Biak.

De Papoea met dier is ook van Biak. Hoe het beest heet
weet ik helaas niet meer. Wij noemden het “Nieuwguinea
Kangeroe”.

Bij de Migani's werden ook waargenomen kleine
stellages, waar de schedels bewaard werden.
Deze stellages heb ik niet bij de Ndani's en de
stammen in Beura waargenomen, hetgeen begrijpelijk is indien men bedenkt, dat deze laatste
stammen hun doden niet bijzetten doch verbranden. Bij de Migani's worden, nadat het lijk geheel
verteerd is en alleen nog de beenderen zijn overgebleven, deze laatste verzameld en in de rivier
gegooid.
De schedel echter wordt op een aparte stellage
bijgezet.

Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI
Voorzitter: Kolonel Arie Vermeij,Waterruit 56, 2804 PD Gouda,
Secretaris: Majoor Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom
Penningmeester: Nicole Hooft, Angoulemehof 24, 5627 LH Eindhoven

Missie SFOR 13 van 17 (NL) Mechbat GFPI
Tekst: Kol der Fuseliers, Arie Vermeij,
Voorzitter Vereniging Veteranen Vredesmissies
GFPI
In deze rubriek vindt u wederom verenigingsnieuws over de Vereniging Veteranen
Vredesmissies GFPI en per nummer zullen wij
een missie van onze (toekomstige) leden belichten. In dit nummer wordt teruggeblikt op de missie SFOR 13 van 17 (NL) Mechbat GFPI door de
Luitenant-kolonel der Fuseliers H.A.J. Jacobs.

Verenigingsnieuws
De volgende ontwikkelingen en nieuwtjes willen
wij u vanuit het bestuur van de VVVGFPI melden.
Ten eerste hebben wij als bestuur de datum voor
de eerste VVVGFPI-reünie vastgelegd op 16 juni
2006, 10 jaar na IFOR-2 (de eerste grote missie
van het gros van 17 Painfbat GFPI) dus schrijf hem
in de agenda voor 2006!
Ten tweede is inmiddels onze website het bezoeken waard, met dank aan Jelle Weidema! Dus surf
naar www.vvvgfpi.nl en vind via het gastenboek
oude kameraden terug, bekijk de foto’s van toen
en lees de verhalen van toen!

Nationale Veteranendag
Op 29 juni 2005 werd de Nationale Veteranendag
georganiseerd te Den Haag.Vele veteranen - jong
en oud - genoten van de goed georganiseerde
dag op het Binnenhof, in de Ridderzaal, op het
Malieveld en in Ahoy. De grote betrokkenheid die
ZKH Prins Willem Alexander en de politieke leiding van ons land op deze dag toonden, was hartverwarmend. De energie die hier door en namens
onze regering in is gestoken, geeft de veteraan
een gevoel van erkenning: goede zaak!

Werving van koorddragers bij uitzending
Ten slotte gaf ik in het vorige nummer aan dat wij
nu ook zijn gestart met de werving van leden onder de eenheden die alleen tijdens de uitzending
het invasiekoord mochten dragen. Dit blijkt een
moeizaam proces te zijn, maar het loont de moeite. We roepen nog steeds iedereen op: kijk om u
heen, stuur de werving e-mail die u ontvangt door
naar de ‘maten van de betreffende uitzending’.
Vooral de benadering van de BBT'ers die de KL al
hebben verlaten, vergt enige moeite, die zeker
wordt beloond met enthousiasme. Een andere optie is dat u allemaal een paar adressen aan ons
doorgeeft of ons e-mailadres aan potentiële leden.
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Maak al die kameraden die ooit samen met ons op
uitzending gingen lid van de VVVGFPI! Ook al beseffen we het nu nog niet allemaal zo, maar over
10 tot 20 jaar hebben we zeer waarschijnlijk behoefte aan een netwerk van kameraden, zoals de
VVVGFPI. Als voorbeeld durf ik de UNIFIL-veteranen te noemen; ook voor die mannen is het een
heel moeizaam proces om elkaar nu nog te vinden
(en ik spreek ook uit die ervaring). Laten wij hier
onze les uit leren! Gelukkig blijft ons ledental
langzaam maar gestaag doorgroeien; we zijn inmiddels de 325 leden ruim gepasseerd.

Aanmelden
Wilt u zichzelf of iemand anders aanmelden als lid
van de VVVGFPI, kan dat bij de Sectie S1 van 17
Pantserinfanteriebataljon GFPI in Oirschot of bij
de secretaris vvvgfpi@home.nl of surf naar onze
website www.vvvgfpi.nl.
Afsluitend nog een allerlaatste verzoek van onze
ledenadministratie; geef a.u.b. uw nieuwe adres
door als u verhuist.

Aandacht, erkenning, waardering en respect, 17 (NL)
Mechbat GFPI, SFOR 13
Tekst: Lkol der Fuseliers, Harold Jacobs
Het is al weer ruim 2 jaar geleden dat wij, gesierd
met het zo herkenbare oranjeblauwe invasie fluitkoord, terug kwamen van onze missie SFOR 13.
De tijd vliegt! Ondertussen is de C-Cie al weer op
uitzending geweest naar Irak en bereidt het bataljon zich voor, om opnieuw als bataljon aan een
missie in den vreemde deel te gaan nemen.

Operatie Althea
De Operatie Althea, zoals de missie nu in Bosnië
heet, wordt uitgevoerd door European Union
Force in Bosnia and Herzegovina (EUFOR). Deze
missie is de voortzetting van SFOR. Mede vanwege het succes van onze voorgangers, maar zeker
ook door onze missie, is een veilige omgeving gecreëerd waarin de inwoners van Bosnië
Herzegovina steeds meer zelf hun leven hebben
opgepakt en hun land zelf besturen. De aanwezige
troepenmacht is aanzienlijk verkleind.
Samen met ons A-Eskadron, 17 Herstelpeloton,
National Support Element, Roemenen, Bulgaren,
13 Pantsergeniecompagnie, Explosieven
Opruimingsdienst, Stafstafverzorgings- en ondersteuningscompagnie, A-Compagnie en CCompagnie hadden we een fantastische club bij
elkaar, verspreid over de bases Bugojno, Novi
Travnik, Suica, huis Jajce, R0A en R0B, allen gesierd met roemruchte benamingen uit ons rijke
Regimentsverleden van Indiëbataljons en de
Irenebrigade. De betrokkenheid van Oud-strijders van de Indiëbataljons en de Irenebrigade
was hartverwarmend. Nu bestaat alleen nog maar
de base in Bugojno. Een goed teken van de vooruitgang dus.

“Brabantse methode”

Alleen de base Bugojno is er nog.
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Onze ‘Brabantse Methode’ heeft zowel in Bosnië
als ook in Nederland indruk gemaakt. Bij latere
missies, ook in Irak, kwam deze wijze terug als de
‘Nederlandse methode’. Niet elke eenheid komt
immers uit het Brabantse zand voort. Onze

De “vangst” bij een van de Harvest operaties.

Harvest Operaties, de samenwerking met militaire eenheden en het optreden van IDEA en CIMIC
waren de uitschieters, naast het zeer professioneel optreden van ons verkenningspeloton bij
verschillende acties, maar zeker ook het werk van
onze patrouilles.
Ook de schietseries en oefeningen waren fantastisch. Maar vooral staat mij de zeer goede sfeer
bij, niet alleen bij de mooie feesten, maar gewoon
continu bij onze dagelijkse bezigheden. Dit is
vooral opgevallen bij onze bezoekers, waaronder
de Minister-president, Jan Peter Balkenende. Het
aantal gerepatrieerde militairen was historisch
laag, evenals het aantal ongevallen.
Indrukwekkend was de saamhorigheid en de inzet na het neerstorten van de Slowaakse helikopter. Natuurlijk hebben we de nodige doses geluk
gehad, maar dit kwam vooral door het professionele gedrag van eenieder. Aandacht, erkenning,
waardering en respect, voor elkaar, onze lokale
medewerkers, de mensen in het land en internationale militairen was de sleutel tot succes. Op
deze wijze ontstond een basis van wederzijds vertrouwen. Onze opvolgers hebben daar weer op

voort kunnen borduren. Het zal niet zo lang meer
duren of Bosnië Herzegovina staat weer op eigen
benen.

Georganiseerde rondreis
Wie weet hoe lang het duurt voor onze Vereniging
van Veteranen Vredesmissies GFPI de eerste georganiseerde rondreizen gaat organiseren voor
veteranen. Het lijkt me best wel leuk om over een
aantal jaren de ‘oude’ en bekende plekken nog
eens op te zoeken en zelf te kunnen zien wat voor
vooruitgang er geboekt is. Het landschap was al
mooi, zeker ook bij een winterrotatie…..
Ik hoop dat ik velen van jullie zal treffen bij de
reünie volgend jaar van de VVVGFPI. Laten we
met zijn allen onze sneeuwballijsten nog maar
eens nalopen om ervoor te zorgen dat iedereen er
weer bij is en natuurlijk lid is van de VVVGFPI.
Wij zijn de veteranen van de toekomst! Laten wij
het goede voorbeeld van onze Oud-strijders
volgen. Het ga jullie allen goed. Ik ben er trots op
dat ik jullie commandant mocht zijn.
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Regimentsflitsen

Van de Regimentscommandant
17 BTG klaar voor eventuele missies
Tekst: Lkol der Fuseliers, Tim Luiten
Bataljons- en Regimentscommandant
Terwijl ik dit schrijf ben ik nauwelijks bekomen
van ons regimentsdiner (of eigenlijk: de verenigingsmaaltijd van de VVOGFPI) en de aansluitende brigadesportdag.
Het eerste was te gezellig en duurde dientengevolge tot in de kleine uurtjes, het tweede was door
mijn opstelling als ankerman in de touwtrekploeg
van de stafcompagnie te inspannend (op de een
of andere manier kom ik altijd in een touwtrekploeg terecht). Het gehele daaropvolgende weekend en zelfs nu nog heb ik gemerkt dat touwtrekken niet iets is wat ik dagelijks doe. Maar wat was
het mooi!
Alle compagnieën en daarmee het gehele bataljon hebben zich van hun beste kant laten zien en
met overweldigende overmacht vele onderdelen
van de sportdag gewonnen. Precies zoals ik dat
graag zie: geen gelijk opgaande strijd tegen de
‘anderen’, maar gewoon verpletterend winnen.
De olympische gedachte is mooi, maar die laten

Geanimeerde gesprekken tijdens de vriendschappelijke maaltijd
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we voor iemand anders. Een professioneel militair wil immers de strijd winnen. Het liefst met zo
min mogelijk eigen verliezen. Daarom streeft de
militair ook nooit naar een eerlijke strijd, maar zal
pogen het gevecht altijd zo ongelijk mogelijk (in
zijn voordeel) aan te gaan.
Ik heb het bataljon daarom gefeliciteerd met deze
prachtige prestatie.
De brigadewisselbeker is dit jaar gewonnen door
de A-Cie (Hulde!), waarbij vooral van belang is
dat deze trofee weer in het bataljon is.Volgend
jaar zal de inspanning die we moeten leveren aanzienlijk groter zijn aangezien dan onze kameraden van 42 Painfbat Limburgse Jagers ook van de
partij zullen zijn.

Nieuwe Fuseliers
In toenemende mate raakt het bataljon gevuld
met nieuwe Fuseliers. Het aantrekken van de werving is merkbaar voelbaar en de verwachting is
dat de A- en B- Compagnie eind dit jaar zeer goed
gevuld zullen zijn. Daarna zal ook voor de CCompagnie een beter vulling, met name van sergeantengroepscommandant, te verwachten zijn.
De nieuw geplaatste Fuseliers worden zo snel mogelijk na hun plaatsing geïntroduceerd bij het
Regiment. U kent allen de traditionele koorduitreikingen die hierbij een grote rol spelen. Minder
bekend is wellicht het zogenaamde minikoordje.
Dit door de vrouw van de Kpl 1 Kooij geweven
koordje (ter lengte van een wijsvinger) met de
kleuren van ons regiment, wordt aan het einde van
de 1e opleiding (AMO), dus nog vóór plaatsing bij
het regiment, aan de toekomstige fuseliers uitgereikt en prijkt dan om de linker epaulet. Zichtbaar
is daarmee aangegeven dat de nog verder op te
leiden soldaat al is voorbestemd om een fuselier
te worden, hetgeen enorm door hen wordt ge-

Werving van nieuw personeel in Colijnsplaat

waardeerd. Zo beklijft in een vroegtijdig stadium
ook bij hen het regimentsgevoel.

Bataljonstaakgroep
De afgelopen periode sinds de laatste Vaandeldrager heeft in het teken gestaan van operationeel gereed komen van de compagnieën en het
bataljon. Liever gezegd: de Bataljonstaakgroep
(BTG). Voor diegene die er niet zo bekend mee
zijn: Ons bataljon kent een periode waarin ze
klaar moet staan voor een eventuele missie. Zij
doet dit echter als samengestelde eenheid, dat
wil zeggen de SSVOST-,en A- Compagnie, het AEskadron en toegevoegde delen als een herstelpeloton en een pantsergeniecompagnie, maken
samen de 17 Bataljonstaakgroep.
Onze B-Compagnie is gekoppeld aan 11 Tankbataljon en onze C- Compagnie volgt, door haar
uitzending naar Irak, haar eigen ritme.
Vanaf 1 januari 2006 staat 17 BTG klaar voor eventuele missies. Daartoe werden nog tot vlak voor

het zomerverlof een aantal grote oefeningen afgewerkt en kan de bataljonstaakgroep nu melden
dat ze operationeel gereed is. Het is zaak om vanaf heden de vorm vast te houden totdat er een moment voor inzet is bepaald.
U ziet het: het bataljon en het regiment staan er
goed voor. Nu nog de daadwerkelijke aanwijzing
voor een uitzending en we hebben alles waarop
we wachten. Ik heb de verwachting dat we bij de
verschijning van de volgende Vaandeldrager
hierover meer zullen weten.
Volo et Valeo!
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Regimentskalender 2005

DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

BIJZONDERHEDEN

29 sep

Reünie 6 GRPI

Oirschot

6e bat GRPI/del bat ACie

06 okt

Reünie 4 GRPI

Oirschot

4e bat GRPI/del bat CCie

13 okt

Reünie 5 GRPI

Oirschot

5e bat GRPI/del bat SSVOSTCIE

27 okt

ROOV borrel in/uitdrinken

Oirschot

Leden ROOV aanvang 16.00 uur

05 nov

Bezoek aan Wolverhampton

Wolverhampton

Kol bd Herbrink, RC, met deputatie

13 nov

Remembrance Sunday

Rotterdam

RC, GenMaj Hemmes

Engelse gemeenschap in NL

(deputatie OS en bat, PBC coördineert)

1 dec

Regimentsbijeenkomst

Oirschot

Sterfdag ZKH Prins Bernhard

1 dec

Beëdiging en koorduitreiking

Tilburg

SSVOSTCie

22 dec

ROOV borrel in/uitdrinken

Oirschot

Leden ROOV aanvang 16.00 uur

13 jan

Regimentjaardag

Oirschot

Gehele Regiment

16 maart

Regimentsbijeenkomst

Oirschot

1600 uur Congleton

17maart

Beëdiging

Oirschot

Zie batorder

17maart

Koordenuitreiking

volgt

Zie batorder BCie + Vaandel

18 mei

Reünie VOS KNBPI

Oirschot

Leden VOS KNBPI/ vaandel en del bat/ Bcie)

29 april

Bloemenhulde H.M. de Koningin

’s Gravenhage

Delegatie bataljon

04 mei

Herdenkingen

Tilburg / Colijnsplaat / Hedel

Tilburg: SSSVOstcie
Colijnsplaat: CCie
Hedel: ACie

16 juni

Reünie VVV GFPI

Oirschot

Batorder

22 juni

Beëdiging +

Oirschot

Zie batorder

22 juni

Regimentsbijeenkomst

Oirschot

16.00 uur Congleton

23 juni

Koordenuitreiking

volgt

Zie batorder CCie

29 juni

Veteranendag

volgt

volgt

Rondom 24 aug

Regimentsdiner GFPI

Oirschot

Leden VVOGFPI & genodigden

26-27 aug

Kinderweekend en gezins BBQ

Oirschot

Leden Off en Oon verenigingen

06 sep

Bevrijding Beringen

Beringen

Vaandel , BCie + Oud-strijders

07 sep

Herdenking Indië monument

Roermond

RC, Oud-strijders GRPI en det SSVOSTCIE

18 sep

Herdenking/defilé bevrijding Eindhoven

Eindhoven

Oud-strijders KNBPI, detachement “Jonge Veteranen 17
Painfbat GFPI”

19 sep

Prinsjesdag

Den Haag

Vaandel , CCie

4/6 okt

Reünie 6 GRPI

Oirschot

6e bat GRPI/del bat Acie + Vaandel

5 okt

Reünie 4 GRPI

Oirschot

4e bat GRPI/del bat BCie+ Vaandel

11 okt

Reünie 7 GRPI

Oirschot

7e bat GRPI/del bat CCie+ Vaandel

12 okt

Regimentsbijeenkomst

Oirschot

16.00 uur Congleton

12 okt

Beëdiging

Oirschot

Zie batorder

13 okt

Koorduitreiking

volgt

Vaandel , ACie

22

Bataljonsnieuws
Rhino Colbitz, verslag van
een geslaagde oefening
De tekst van het nu volgende verslag is gemaakt door de leden van de Agroep van het 2de peloton van de A-cie, onder bevel van groepscommandant
sgt Maurice Vissers, kpl Jeroen Lentjes (plv), fus1 Robert van Staveren (gew
usl), fus1 Colin van Lit (minimi), fus1 Mark Huijps (gew usl), fus1 Merlijn
Doorenbosch (srat), fus2 Erik Keuker (bs) en fus2 Marcel Meier (ch)

Vrijdag 3 juni:Verplaatsen richting het tentenkamp op het oefenterrein.
Zaterdag 4 juni: Deze dag bestond uit het ophalen
van het MCTC en zijn voorloper het Duitse AGDUS
systeem. Het opbouwen verliep voorspoedig, het
enige nadeel van de AGDUS vesten is dat zij lastig
om te hangen zijn.
Zondag 5 juni en maandag 6 juni: Deze twee dagen stonden in het teken van opfrislessen niveau
1 en 2 waaronder de ligsleuf, camouflage, handelingen voor/na actie, contact drills, velddiensttekens, fuco’s, rood rijden/uitstijgen en het maken
van een afstandsregistratiekaart.
Dit was een nuttige tijdsbesteding, wat enige ‘O
ja’ momenten met zich meebracht.
Dinsdag 7 juni: De dag begon met het oefenen
van ‘blauw’ optreden.Voor veel mensen nieuw en
voor anderen een herhaling. Met het oog op een
eventuele uitzending was dit ideaal om te kijken
wat voor vlees we in de kuip hadden.
Na deze drie dagen bleken we bepaalde drills
toch nog niet helemaal te beheersen, vooral bij
het OVG’en vielen daardoor nogal wat slachtoffers aan eigen zijde.
Overige oefenaspecten waren patrouilles en observatieposten inrichten. Ook het oppakken van
gezochte personen was een goed item.
Donderdag 9 juni:Vanochtend stond in het teken
van Quick Reaction Force (QRF) en de middag in
konvooibegeleiding waar een aantal scenario’s
werden nagespeeld. Opvallend was dat mensen

Waarnemen vanuit een Observatie Post (OP).

gemotiveerder waren om dit te doen dan het oefenen in de bossen.
Zaterdag 11 juni: Verplaatsing naar het verzamelgebied. Daar aangekomen bleken dingen niet zo
soepel te lopen. De reden was dat het net allemaal
iets anders ging dan we gewend waren. De informatiestroom liep niet zoals gewenst en het was
niet duidelijk of het wel of niet toegestaan was om
te graven in het gebied. Ook de aanvoer van
voedsel en water was niet altijd ‘in de hand’.
De eerste dagen in het verzamelgebied bestonden onder meer uit het voorbereiden en uitvoeren van de gebiedsinname. In de Rinoceros van
juli, (het personeelsblad van 13 Gemechaniseerde Brigade, red.) staat een uitgebreid verslag
hiervan.
De dagen daarna voerden wij een gebiedsbeveiliging uit (voor vrede, veiligheid en stabiliteit in
de regio). Zo’n gebiedsbeveiliging bestaat uit
veel patrouilles, zowel te voet als met voertuigen.
Ook verhuisden wij naar, een in onze ogen, te
drukbevolkte teambase.
Daar kregen we plotseling de opdracht om een
teamgeleide buffer te vormen door middel van
blocking positions op drie lijnen, vooraan het Ateam, wij (D-team ) in het midden en als achterste
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De laatste twee dagen van de oefening bestonden
uit het voorbereiden en uitvoeren van het vertragend gevecht, voor ons betekende dit ‘hit and run’
acties en daardoor weinig slapen.
Donderdag 16 juni: was einde expeditie leverden
we het AGDUS/MCTC in en maakten onze voertuigen verplaatsingsgereed.
Vrijdag 17 juni: de voertuigploegen hadden tot
taak het beladen van de treinen, het overige personeel verzorgde de oplevering van het tentenkamp.

Opgepakt verdachte van oorlogsmisdaden..

lijn het C-team. Dit moest gebeuren omdat de gemoederen tussen de strijdende partijen uit de
hand dreigde te lopen. De vijand wilde de
Integrity Protection Force (IPFOR) uit het gebied
hebben.

Bij terugkeer in Nederland sprak iedereen van
een leuke oefening.Vooral het ‘blauw’ optreden is
goed bevallen.We hebben veel opgestoken van
de punten die aan de orde zijn geweest in de evaluatie met onze OT ‘er.
Namens het hele 2e pel willen wij de aooi
Verbaant bedanken voor zijn bijdrage.
Mede dankzij zijn inzet en visie tijdens deze oefening vertoont het niveau van het 2e pel een stijgende lijn. Adjudant Verbaant bedankt!

Rhino Job, wervingscampagne van 13 Mechbrig
Kap der Fuseliers, Marcel Latour
Hoofd sectie S1 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI
“Old soldiers never die”.Vanuit dit adagium zou u
denken dat het Regiment geen personeelstekorten zou kennen. Maar het regiment bestaat uit
meer dan old soldiers alleen en het bataljon kende bij de young soldiers nogal wat vacatures ( begin 2005 hadden we ongeveer 40% aan vacatures
voor tirailleurs). Niet alleen het bataljon kampte
met veel vacatures, (voornamelijk infanteristen
met de rang van fuselier) maar de complete 13
Gemechaniseerde Brigade.Vandaar dat in navolging van de landmachtwervingscampagne “
Werving 5.000 “ ook de brigade een wervingscampagne lanceerde met de naam “ Rhino Job “.
Over deze campagne gaan de volgende twee artikelen.

Part Time Wervers
Onder de paraplu van Rhino Job ontplooit het bataljon ook eigen wervingsactiviteiten en stelt het
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bataljon mensen & middelen ter beschikking aan
de projectgroep Rhino Job. Kern van de Rhino Job
campagne is de inzet van Part Time Wervers
(PTW-ers). Dit zijn vrijwilligers uit de compagnieën die al een tijd bij het bataljon dienen en
veelal reeds uitgezonden zijn geweest. Door hun
vrijwilligheid, betrokkenheid, kennis & ervaring
zijn zij het die op allerlei happenings in het zuiden van ons land actief werken aan werving van
nieuw personeel. Dit betekent ook dat er hard gewerkt wordt aan het actualiseren van de website
HYPERLINK http://www.fuseliers.net
www.fuseliers.net , is er een maandelijkse inloopdag en kunnen geïnteresseerden bellen met
0800-RHINOJOB,
Nu, begin september, plukt het bataljon inmiddels de vruchten van diverse wervingscampagnes en naar het zich laat aanzien is het bataljon
begin 2006 nagenoeg compleet gevuld met personeel. Maar de wervingscampagne blijft ook in

2006 doorgaan, want we willen ook in de toekomst
het bataljon blijven vullen met jonge fuseliers. Het
accent van Rhino Job wordt echter verlegd van
werkzoekenden naar scholieren.
Het bataljon zal in de toekomst nog actiever worden om haar naamsbekendheid in Zuid-Nederland te vergroten.We gaan dan Regimentsactiviteiten combineren met wervingsactiviteiten,
zoals op 24 juni toen de wervingscampagne in
Goes onder verantwoordelijkheid van de Charlycompagnie naadloos aansloot op de koorduitreiking in Colijnsplaat. (lees ook het artikel “Twee
vliegen in een klap”, red.)

Oproep

Een van de middelen die wordt ingezet bij werving van nieuwe mensen.

Vanuit het bataljon heb ik zitting in de projectgroep en vanuit die hoedanigheid vraag ik jullie
allemaal om medewerking. Medewerking in de
zin van het aandragen van voorstellen die te maken hebben met het werven van fuseliers en het
vergroten van de zichtbaarheid van het bataljon
in de regio.Willen is kunnen en welke fuselier wil
nu niet een 100% gevuld bataljon?

Twee vliegen in één klap
Kap der Fuseliers, Arno Storm
Plv-C C-Berencie (tevens projectofficier Open Dag Zeeland)
Sinds kort is er een project binnen de 13e brigade
waarbij getracht wordt om door middel van het inzetten van de parate eenheden meer personeel te
werven om zo uiteindelijk een volledige gevulde
Landmacht te bereiken. Dit project, genaamd
“Rhino Job”, vraagt ook om inzet van het 17e
Pantserinfanteriebataljon.
Wij, als C-Berencie, hadden de nobele taak om,
voor het eerst in een meer grootschalige vorm, invulling te geven aan deze wervingsopdracht.
Binnen het bataljon was het idee ontstaan om regimentsactiviteiten te combineren met een soort
van open dag. Deze open dag zou dan voornamelijk gericht moeten zijn op het aanspreken en werven van de doelgroepjongeren (15 tot 18 jarigen).

te tegenstelling maar natuurlijk ook een wezenlijk
onderdeel van ons beroep.Want zonder nieuwe
aanwas geen nieuwe Fuseliers.
Op 24 juni was het na vele voorbereidende inspanningen dan zover. De ochtend begon met de
jaarlijkse herdenking en koorduitreiking in
Colijnsplaat. Compagniescommandant, Een gedeelte van de Ccie onder leiding van Kap Werner

Van stoffig Irak naar het Zeeuwse Goes
Dus zo geschiedde het dat de Ccie het ene moment nog aan het werk was in een woest en stoffig
Irak en het andere moment er geworven moest
worden in Goes.... Een schijnbaar behoorlijk gro-

Dat koord moet nat!!
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Natuurlijk was er in de weken voorafgaan een behoorlijk mediaoffensief gestart om zoveel mogelijk mensen te informeren en te enthousiasmeren.

Combinatie van evenementen, koppeling
van heden en verleden

Ben jij geschikt voor een carrière als Fuselier?

Ietwat te jonge doelgroep.

Blok werd hier bijgestaan door een deputatie van
de oud-strijders. Tegelijkertijd was de rest van de
compagnie bezig met het opbouwen van de static
show bij “Sportpunt Zeeland” in Goes.
Vanaf 13.00 uur Open Dag in Goes voor iedereen
die interesse heeft in het werk en de manier van
optreden van een Pantserinfanteriebataljon.

De open dag had verschillende onderdelen zoals
een demonstratie “contact vijand”, een static
show met organiek materieel en materieel dat gebruikt was in Irak, een klimwand en een simulatieschietbaan. Van te voren hadden we gehoopt op
goed weer, nou daar hoefden we niet over te klagen, het was zelfs een beetje te goed. De opkomst
van de doelgroep viel daardoor tegen, want het
was zo ontzettend warm dat het vermoeden bestaat dat zij hun heil had gezocht aan het Zeeuwse
strand. Overigens was er erg veel positieve publiciteit voor onze Open Dag in de lokale media, bovendien zijn er veel (nog iets te) jonge jongens en
meisjes enthousiast gemaakt voor een toekomst
bij het 17e Pantserinfanteriebataljon GFPI.
Al met al voldoende aanknopingspunten om, natuurlijk met de nodige “lessons-learned” in de
toekomst nog meer van dit soort combinaties van
evenementen te organiseren waarbij we twee
vliegen in één klap kunnen slaan. Enerzijds besteden we op gepaste wijze aandacht aan het verleden en herdenken we datgene wat onze oudstrijders voor ons bereikt hebben en anderzijds
stellen we door middel van het werven van nieuwe Fuseliers veilig, dat wij als Pantserinfanteriebataljon gereed zijn om elke taak te vervullen die
onze politieke bazen ons opdragen.

Brave Fuselier
Tekst: Maj der Fuseliers, Jos Geelen
Van 27 tot en met 30 juni vertoefde ons bataljon in
het mooie toeristische plaatsje Durbuy, in de
Belgische Ardennen. De gemiddelde toerist is
wellicht geschrokken want ons bataljon was in 500
puptentjes gelegerd bij de ingang van het dorp.
Een schitterend gezicht. Deze oefening stond op
het jaarprogramma om onze Ccie, na een succesvolle missie in Irak, op een prettige manier weer
in onze gelederen op te nemen en om de rest van
het bataljon te belonen voor een uitermate druk
oefenprogramma in de eerste helft van 2005.
Het programma was een wisselprogramma met
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verschillende onderwerpen: een parcours militair, speleologie, mountainbiken, klimmen, kayaktocht en krijgshistorie in de omgeving van
Bastogne.
Het parcours militair speelde zich af op het oefenterrein Marche en Famenne waar we fantastische
medewerking kregen van onze Belgische collega’s. Het parcours militair werd afgesloten met
het slachten van levende have in de vorm van een
konijn. Ons verkenningspeloton dat speciaal is
opgeleid om deze materie te mogen onderwijzen
heeft dit op een zeer professionele wijze gedaan.

voor sommigen niet grensverleggend waren maar
een stoppende hindernis!

Grensverleggende activiteiten

Speleologie was grensverleggend omdat het voor
velen een echt nieuw onderwerp was, daarnaast
waren er echt kleine gaten en doorgangen die

Kayakken en mountainbiken in de Ardennen is altijd een genot dus nu ook weer. Het klimprogramma verzorgd door de sportgroep uit Oirschot was
zoals we gewend zijn professioneel. Het krijgshistorisch voorbeeld verzorgd door de tlnt Saenen
van onze sectie 4 viel bij iedereen in zeer goede
aarde. Hij is een goed verteller, weet er veel van
en koos natuurlijk een aansprekende eenheid:
Easy Coy, bekend van de serie “Band of
Brothers”. Onze sectie 2 had voor deze week goed
weer aangevraagd hetgeen werd gehonoreerd.
Als er dan ook nog een goede barbecue wordt
geserveerd, dan is het programma compleet.
Bataljonsbreed werd het als een prettige week ervaren. Gelukkig, want dat hadden we verdiend!

“De Beren zijn weer terug”
Tekst: Aooi Eric Backx
CA Charlie-Beren-cie 17 GFPI
Na een spannende en gevaarlijke periode in Irak
te hebben doorgebracht, zijn alle Beren en
Berinnen gefaseerd weer teruggekeerd.
Na geland te zijn op Nederlandse bodem en nadat
de meeste van ons van hun ontschepingverlof
hebben genoten is het gros van de compagnie op
9 Mei weer begonnen en hebben de eerste stappen weer gezet op Oirschotse bodem.
Na afwikkelweken, telweken, omvormen van
luchtmobiele organisatie naar Pantserinfanterie
organisatie, niveau-2 werk te voet weer oppakken
en weer te maken krijgen met allerlei vredesbedrijfsvoering (people soft), geeft bij mij al snel
een heimwee gevoel naar het uitzendgebied waar
een en ander toch schijnbaar gemakkelijker geregeld kan worden.
En ja, dat als je terug komt van een uitzending je
eenheid plotsklaps minder in het vizier staat, hebben we ondertussen ook weer kunnen ervaren.
Vrij snel hebben we een aanvang gemaakt om
weer op het gewenste niveau te komen.
Als afsluiting van de missie SFIR-5 was er een medaille uitreiking die in twee gedeeltes was opgesplitst.
Het eerste gedeelte op het Binnenhof in Den
Haag, tijdens de Nationale Veteranendag op 29

juni. Daar kregen vertegenwoordigers van de C“Beren”-cie, het eerste peloton en de GLA groep,
hun medaille uitgereikt met aansluitend een
feestavond.
Het merendeel van de Berencie kreeg op 30 juni
in de Gelredome (te Arnhem) hun medaille uitgereikt, wat ook een groots spektakel was.

Colijnsplaat en Goes
In jaarprogramma stond op 24 Juni een koorduitreiking in Colijnsplaat gepland.
PBC, majoor Duvekot, vond dit een mooie gelegenheid om dit evenement te combineren met
een wervingsactiviteiten in Goes. (zie artikelen
“Rhino Job” en “Twee vliegen in een klap”, red.)
Gelet op het feit dat het niet de eerste keer was
dat wij de koorduitreiking daar regelden liep alles feilloos en gesmeerd.
Op 24 juni vertrok in alle vroegte een gemêleerd
gezelschap naar Zeeland. In hun kielzog een ziekenauto, lijnbak en een viertonner van onze foerier. Daar aangekomen zijn door enkele Beren van
onze compagnie, die uit de omgeving van
Colijnsplaat komen, twee boogtenten opgezet. Dit
alles onder de bezielende leiding van hulpfoerier
Kpl1 Gosepa.
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het intreden van het Vaandel nam de ceremonie
een aanvang.
Dat het de traditie van de C-“Beren”-cie is om de
koorden te laten uitreiken door onze Oud-strijders samen met schoolkinderen van Colijnsplaat
wordt door iedereen als heel positief ervaren. Na
de toespraken van de Regimentscommandant en
Genmaj (b.d.) Hemmes werden, na uittreden van
het vaandel, de eenheden bedankt. Echter met
uitzondering van de eenheid die net hun koorden
hadden ontvangen.
Deze marcheerden “onder begeleiding van de
plaatselijke autoriteit “ naar de haven.

Medal Parade in Gelredome in Arnhem.

Daarna de meegebrachte koffie en thee geproefd
en de overige van belang zijnde zaken geregeld,
zoals geluidsinstallatie bij het monument, dranghekken en de wegafsluiting, het restaurant voor
de opvang en receptie, het te lopen parcours en
uiteraard de diepte van de haven.
Druppelsgewijs kwamen de genodigden en onze
Oud-strijders naar Colijnsplaat voor de ceremonie. Zij werden opgevangen door kapitein Blok in
restaurant “Nehelenia” waar hen koffie met gebak werd aangeboden.
Om 10.00 uur kwamen de aanstaande koorddragers
aan in Colijnsplaat samen met een delegatie van de
C-“Beren”-cie. Ze werden ontvangen door mij met
een niet te versmaden “bakske” koffie of thee.
Kwart voor elf opstellen van de “koordkrijgers”
en ging het voorwaarts mars in de richting van de
kerk van Colijnsplaat. Daar voegden zich de Oudstrijders en de kinderen van de scholen van
Colijnsplaat zich bij het overige gezelschap. Na

Onder toezicht van alle militairen en toegestroomde bevolking gingen de kersverse koorddragers te water. Tot grote hilariteit van alle toeschouwers stond ik al enkele minuten tot aan mijn
borst in het water en moesten de “jonkies” om mij
heen. Dat sommige moesten zwemmen zal wel komen omdat ze kleiner zijn dan ikzelf!
Na het natmaken van de nieuwe koorden werd er
snel omgekleed in de twee boogtenten en was het
tijd voor de receptie die inmiddels al in volle
gang was.
Vervolgens stapten de delegatie van de C“Beren”-cie en de kinderen van de scholen van
Colijnsplaat in de bus om deel te nemen de Open
Dag in Goes.
Na deze prachtige dag, weer terug in het dagelijkse
ritme om de rest van het jaarprogramma weer op te
pakken. De laatste fysiek prikkel waar de beren nog
mee te maken kregen voor het zomerverlof, was de
oefening “Berenstorm”, die zowel in de Oirschotse
tuin als op de vaarschool van het KCT plaatsvond.
Afsluiting van deze happening ging gepaard met
een BBQ en met “zuipen tot je nek kraakt”.
Tot zover de eerste helft van 2005!

B/Eagle-compagnie oefent in Denemarken
Tekst: Kap der Fuseliers, Lenny Hazelbag
Commandant B/Eagle-compagnie
Elders in deze editie heeft u een verslag kunnen
lezen van de oefening Brave Fuselier. Helaas
moesten de adelaars van de B-compagnie deze
oefening eerder beëindigen om voorbereidingen
te treffen voor de oefening Capricorn onder leiding van 11 Tkbat RHvS. Door een veranderd verplaatsingsschema diende het materiaal al eerder
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beladen te zijn. Tenten opbreken en terug naar
ons nest in Oirschot! Op donderdag konden de
laatste spullen in de voertuigen voordat ze naar
de haven van Moerdijk verplaatst werden. Daar
werden ze op een boot geladen die vervolgens
naar de haven in Esbjerg voer. Op 4 juli vloog het
personeel vanaf vliegveld Eindhoven naar het

Zonsondergang in Oksbøl

vliegveld in Esbjerg. Op de kazerne in Oksbøl
kwam personeel en materieel bijeen en kon de
oefening op het oefenterrein beginnen.

Onoverzichtelijk terrein
Oksbøl ligt op het Deense eiland West-Jutland (ja,
van Legoland), 820 km van Oirschot. Doordat het
oefenterrein aan de Noordzee is gelegen, kan het
landschap van het oefenterrein het best vergeleken worden met Texel. Direct aan zee veel duinen,
meer landinwaarts bos, beekjes en ogenschijnlijk
vlakke terreindelen. Ogenschijnlijk, want op die
‘vlakten’ bleek het terrein meer geaccidenteerd
dan verwacht. Heuveltjes en duinpannen zorgden
voor een weinig overzichtelijk terrein waarin het
inrichten van een verzamelgebied, weliswaar zonder bovendekking, zeer goed mogelijk was.
Daarnaast waren over het gehele oefenterrein
boerderijcomplexen toegankelijk die met name in
de eerste week dankbaar werden gebruikt.
De eerste oefenweek mocht door de eigen compagnie ingevuld worden. Dit gaf de gelegenheid
om de verschillende niveaus te laten oefenen.
Daarbij werd gebruik gemaakt van het oefendorp
Brikby (vergelijkbaar met Oostdorp, maar wel toegankelijk voor YPR en tank). De oefenweek werd
afgesloten met een compagnies geleide actie van
donderavond tot zaterdagmiddag waarbij een aanval op Brikby het sluitstuk werd. Naar later bleek
was dit een goede rehearsel van de teamtest.
Na hard inspannen is het goed ontspannen.
Alhoewel kort, viel de stapavond in Esbjerg goed
in de smaak. Een enkele fuselier is in zijn vakantie
zelfs teruggegaan!

leide gedeelte, de teamtest. Lkol v/d Laan en maj
Zoutendijk (BC en S3 11 Tkbat RHvS) hadden gekozen voor een scenario waarin na een opmars een
aanvalsdoel genomen diende te worden. Ons team
was verantwoordelijk voor de linkeras om uiteindelijk het oord Brikby te nemen. Door de aanwezigheid van MCTC, het goede scenario en 42 BLJ als oefenvijand werd de actie moeilijk, uitdagend, voor ieder wat wils, leerzaam en uiteindelijk succesvol. Met
name de inzet van de schutters lange afstand waren
bij het gevecht om het oord een succesfactor. Door
een vroegtijdige inzet waren zij in staat het oord en
de aanwezige vijand goed in kaart te brengen, aanwezige vijand uit te schakelen, verwarring en chaos
te stichten en de hoofdaanval goed te ondersteunen, waardoor de pantserinfanterie en tanks agressief het oord in konden denderen en het klusje snel
geklaard was. Heren, nogmaals mijn complimenten!
Woensdag 13 juli was alweer het einde van de oefening. Deze dag was een drukke dag met als sleutelwoorden: onderhoud, materiaal tellen, cadi uitdelen, stoere verhalen vertellen, douchen, voertuigen
naar de haven, slapen en vertrek uit Denemarken.
De adelaars kunnen met opgeheven hoofd terug
naar Nederland, we hebben een goede oefening
achter de rug!

Bataljonsgeleide gedeelte van de oefening,
de teamtest
Op zondag werd, door middel van de commandovoering, een opstart gemaakt met het bataljonsge-

Verzamelgebied in Oksbøl. Links op de foto de rehearsel van het team voor de teamtest.
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Geslaagd Kinderweekend
van de Regiment Onder
Officieren Vereniging
(ROOV)
Tekst: Majoor der Fuseliers, Emil Kaspers
Op 27 en 28 augustus werd ook dit jaar het kinderweekend 2005 weer georganiseerd. Tot grote
vreugde van de vele kinderen die de voorgaande
edities meegemaakt hadden.
Het thema was dit jaar “water”.
Zaterdagochtend om 12.00 uur was het verzamelen in Congleton. Bepakt en bezakt kwamen de
kinderen een voor een binnen en om 12.30 uur
was de club compleet, totaal 34 enthousiaste
deelnemers De bus was mooi op tijd en na het indelen van de groepen, totaal vier, en een laatste
check werd er ingestegen.
Na een klein uurtje kwamen we aan op onze bi-

De 34 deelnemers van het Kinderweekend.
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vaklocatie, de Pontonnierschool Engelse Gat in
Hedel, waar de tenten reeds stonden. Nadat de
tenten verdeeld waren over de groepen werden
de veldbedjes opgezet en kon het programma beginnen.

Programma
Het programma bestond uit een wisselprogramma met de volgende onderwerpen:
1: Parcours onder en over de baileybruggen incl.
varen van de ene brug naar de andere.
2: Vlot bouwen & varen naar infanteriebrug
(groep A niet zelf bouwen, wel varen)
3: Bouwen infanterie brug m.b.v. planken (groep
A niet zelf bouwen wel oversteken)
4a: Spokentocht kleinsten ; wegbrengen d.m.v.
aanvalsboten tot aan puntje landtong, vervolgens via het bos naar het bivak, tegen donker
terug op kamp, geen kampvuur !!
4b: Spook spelen voor groep A
4c: Drakenboot bouwen en botenrace; eerst materialen inladen, varen richting Grevecoeur, versieren boten, aansluitend een botenrace terug
naar pontonnierschool (peddelen!!)

BA en afgemarcheerd onder zijn leiding. Na de
deelnemers gemeld te hebben aan de BC ging de
BC over tot de diploma-uitreiking, dit alles onder
luid applaus van de ouders en begeleiders. Na de
uitreiking verklaarde de BC de traditionele barbecue voor geopend.
Hiermee was er een einde gekomen aan een super geslaagd kinderweekend met dank aan alle
vrijwilligers die het ook dit jaar weer mogelijk
hebben gemaakt.

Vlotten bouwen en dan varen!

De warme maaltijd bestond zoals gebruikelijk uit
een gevechtsrantsoen, hetgeen niet tot ieders
vreugde was.
Om 22.00 uur lagen de kleinsten in hun slaapzakken en konden de begeleiders genieten van hun
eerste rustmoment van de dag.

Survival in de Biesbosch
De volgende ochtend was iedereen om 06.00 uur
wakker en werd begonnen met het afbreken van
het bivak. Om 08.00 uur was alles opgeruimd en
na het verstrekken van een ontbijt en lunch in de
vorm van een gevechtsrantsoen werd er weer in
de bus gestapt om naar de Biesbosch te vertrekken voor het volgende onderdeel.
In de jachthaven van Hank werden we opgevangen door de mensen van Stam-Outdoor.
De kleinsten mochten op een vlot plaatsnemen en
de overigen moesten zich per kano verplaatsen
naar het kamp van Stam-Outdoor om daar met de
activiteiten aan te vangen. Eenmaal aangekomen
in het kamp werd de club in twee groepen gesplitst. De ene groep begon met een touwbaanparcours en de andere met boogschieten.
Ook hier was gedacht aan het thema water, de
touwbaan liep voornamelijk boven slootjes.
Ondanks het feit dat er geen opdracht voor was
gegeven hebben velen zich verdiept in het leven
onderwater van deze slootjes.
Na het wisselen werd er weer terug gepeddeld en
gevaren naar de jachthaven waar de bus stond te
wachten.
Het weekend zat er nu weer bijna op, maar zoals
altijd werd na aankomst op de kazerne eerst een
diploma uitgereikt als bewijs van deelname aan
de activiteiten. De club werd opgesteld door de

Oefening “Rescue Tiger”,
17 A-CIE
Tekst: Sgt 1 der Fuseliers, Bart Lambriks, OPC
3e peloton
Maandag, 4 juli 2005. Bevelsuitgifte van Sgt 1 De
Ruiter aan de groepscommandanten van 17 A-cie.
De opdracht:“Verplaats naar PUP (pick up point)
omgeving LP Budel, vanaf PUP verplaatsen met
Cougar naar plateau boven op Fort Eben Emael
(B) om daar met explosieven de geschutskoepels
in vijandelijk gebied uit te schakelen.Vervolgens
contact maken met partizaan, zuid van plateau
voor informatie over het terugverplaatsen naar eigen troepen…...”
Een opdracht waarbij het gros van de groepscommandanten al meteen zijn bedenkingen heeft
over de heliverplaatsing.“Ja, ja met een Cougar.
Zal wel een 4- tonner zijn.” De verbijstering was

“Ja, ja met een Cougar”!
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Actie op de Weerterheide.

dan ook groot toen er om klokslag 11.00 uur een
Cougar helikopter van de vliegbasis Gilze-Rijen
“hooverend” boven de parkeerplaats hing op de
Nassau-Diets kazerne in Budel. Na de briefing van
de loadmaster en controle op de herkenningsplaatjes (het schijnt trouwens als je die niet bij je
hebt, je automatisch wèl met een 4-tonner verplaatst wordt), vertrekt de eerste chalk richting
het inzetgebied. De weersomstandigheden zijn
op dit moment nog perfect en er is geen enkele
reden om te denken dat de heli’s niet meer kunnen vliegen in verband met het weer.
De eerste chalk landt op Eben Emael, voert zijn
actie uit en meldt zich bij de partizaan. De partizaan informeert de groepscommandant over de
terugtocht naar eigen troepen:“Middels het touw
abseilen van het fort (+/- 40 m), vervolgens verplaatsen naar instijgpunt slauchboten en hier
melden bij partizaan.” Hier krijgt de groepscommandant te horen dat hij moet verplaatsen per
slauchboot (met 40 pk hulpmotor) naar de brug in
Wessum (+/- 40 km). Aangekomen in Wessum
wordt er gerust in de brugpeilers om bij daglicht
zo min mogelijk zichtbaar te zijn voor eventuele
vijandelijke patrouilles. Inmiddels is het weer redelijk omgeslagen en lijkt het of de Cougar op het
fort telkens aan een elastiekje op de grond gezet
wordt. Toch is dit voor de bemanning geen reden
om de vluchten te staken.

In de schemering door vijandelijk gebied
Bij schemering gaan de eerste groepen vanaf de
brugpeilers op weg, door vijandelijk gebied,
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richting eigen troepen. Na, tijdens de verplaatsing, een overval uitgevoerd te hebben, komen de
groepen bij het aanbreken van de dag aan bij de
boerderij van de familie Rietjens in Altweerterheide. Hier kan er, uit het zicht van eventuele vijand, gerust kan worden. De groepscommandanten krijgen hier de opdracht een OVG actie uit te
voeren op het pand “BAM WILMA” in het centrum
van Weert om daar extra informatie te krijgen
over de vijand. De eerste groepen vertrekken in
de schemering richting het pand en voeren hun
actie conform plan uit.Voor de meeste fuseliers is
dit duidelijk anders dan in “Oostdorp” aangezien
er in dit pand wel gewoon glas in de ramen zit en
ook het meubilair gewoon aanwezig is. Na de actie volgt er een wateroversteek over de ZuidWillemsvaart, om als het ochtend wordt weer een
schuilbivak te betrekken in de omgeving van
“Blaakven” op de Weerterheide. De rust wordt
hier verstoord door de komst van de vijand met
bloedhonden. Dat resulteert in het betrekken van
een nieuw schuilbivak 1 km verderop. De groepen worden hier nog voorzien van klasse 1 in de
vorm van een dronken partizaan die verse forellen heeft die wel nog even gevangen moeten worden……
Op woensdag verplaatsen de eerste groepen zich
richting de vooruitgeschoven post van eigen troepen in de omgeving van Eersel/ Steensel. Al met
al een geslaagde oefening die, ondanks dat het
een leerzame en zware oefening was, voor onze
fuseliers weer voldoende gespreksstof oplevert
voor stoere verhalen in de kroeg.

Uitzendrisico beter te
verzekeren
Tekst: Maarten Peeters, DFD
De Financiële Dienstverleners (DFD) biedt vanaf
september een ongevallenverzekering, met een ruime molestdekking. Het verzekeringsproduct, DFD
Optimaal, is tot stand gekomen in samenwerking
met AIG Europe. AIG beschikt over ruime ervaring
en expertise in het verzekeren van personen met
een meer risicovol beroep. Zo zijn onder andere de
Engelse militairen in Irak bij AIG verzekerd. DFD
Optimaal is een ongevallenverzekering die uitkeert
bij invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. Dit product voorziet in extra financiële armslag,
mocht een dergelijk incident zich voordoen.
Na een uitgebreid en zorgvuldig traject zijn DFD en
AIG erin geslaagd een product te ontwikkelen dat
voor vrijwel alle situaties dekking biedt. En dat is
ook letterlijk vertaald in de polisvoorwaarden. DFD
Optimaal gaat zover dat alle uitzendingen die vol-

doen aan de NAVO omschrijving;‘Military
Operations other than war’ (niet-oorlogsoperaties)
onder de dekking vallen. Deze NAVO omschrijving
is ruimer dan het Nederlandse begrip ‘vredesoperaties’ en hierdoor vallen alle vredesondersteunende operaties ook onder de dekking. Ook bij causaal
verband tussen ongeval en molest is er sprake van
dekking. Kortom een maatwerk verzekeringsproduct dat zeer zeker in een behoefte voorziet.
Meer informatie over DFD Optimaal vindt u op de
site: www.dfd.nl of bel met DFD: (040) 20 73 100.

Stichting Fondsenwerving Militaire
Oorlogs- en Dienstslachtoffers.

SFMO
De Vereniging van Oud Strijders Indië Bataljons van
het Garde Regiment Prinses Irene ontvangt jaarlijks
een subsidie van bovengenoemde stichting.
Deze stichting verkrijgt haar middelen uit de opbrengsten van de Bank-Giroloterij.
Uw deelname aan deze loterij wordt vanaf deze
plaats dan ook van harte aanbevolen.

Speciale winteraanbieding ter kennismaking
voor alle Veteranen ook kinderen en begeleiders.

Landhotel Sonnenblick***
“Zur Schmitte”
Hotel – Restaurant – Café.

Fam. Gerbracht
Am Roh 2
57392 Schmallenberg-Westernbödefeld.
Telefoon: + 492977 - 268
Fax: + 492977 - 709091
E-mail: haussonnenblick@aol.com
Bezoekt u ons in gedachten en u geniet bij voorbaat van het vooruitzicht.
www.veteranenhotel-sauerland.com

8 dagen = 7 nachten. Van zondag tot zondag.
Bij aankomst koffie met gebak. Fles wijn op de kamer.
7 x overnachting in 2 persoonskamer
7x uitgebreid (champagne) ontbijtbuffet
7 x 3 gangen menu’s avonds. Iedere avond saladebuffet.
Op zaterdagmiddag maaltijdsoep uit grootmoeders tijd.
Gehele verblijf onbeperkt koffie en thee in de Veteranenkazerne
door middel van zelfbediening.
Gratis gebruik van sauna, fitness, massage ligstoel en biljart.
Landkaart van het Sauerland. Entreekaart voor het Sauerlandbad in Bad
Fredeburg. Vijf autoroute’s naar keuze.
“Veteranenkazerne” Lounge met Oud Hollandse Spelen
en Videofilms over het Sauerland.
Bij vertrek een Lunchpakket.

Slechts € 278,- per persoon.
Geldig van 31 - 10 - 2005 tot 12 - 12 - 2005
en van 02 - 01 - 2006 tot 27 - 03 - 2006.
Niet inbegrepen: Uitgaven van persoonlijke aard
en reis- en annuleringsvezekering

Met vriendelijke groet, Bea en Ulli Gerbracht en Lennard.
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Lang weekend van 4 dagen = 3 nachten
van donderdag tot zondag
3 x uitgebreid ontbijtbuffet, 3x een driegangen diner.
Iedere avond saladebuffet en 6 gratis consumpties
per persoon.

Slechts € 145,- per persoon.

Robuuste inzet vraagt om
een optimale dekking
Inzet van militair personeel hoger in het geweldsspectrum
is realiteit. De kans dat u met gevolgen van molest te
maken krijgt neemt toe. Om die reden heeft DFD De
Financiële Dienstverleners met AIG Europe een ongevallenverzekering ontwikkeld die molest niet uitsluit. DFD
Optimaal.
Molest is de verzamelnaam van een aantal buitengewone
omstandigheden waar u als militair mee te maken kunt
krijgen. Onder molest wordt onder andere verstaan:
gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse
onrusten, oproer en muiterij. Maar ook optreden in
VN-verband. Molest is vaak uitgesloten op uw verzekeringen. De verzekeraar keert in geval van schade niet uit!

DFD Optimaal biedt wel dekking. Neemt u deel aan een
vredesoperatie (VN) of een niet-oorlogsoperatie (NAVO:
military operations other than war), dan keert AIG wel
uit. Ook als de schade het gevolg is van molest.
Neem contact op met DFD, vraag het informatiepakket
aan. Overtuig uzelf of DFD Optimaal u de dekking
biedt die u wenst voor die momenten dat het echt
spannend begint te worden.
Bel met (040) 20 73 100 (keuzemenu 5) of mail naar:
dfd@dfd.nl. Op de site van DFD De Financiële Dienstverleners: www.dfd.nl vindt u ook meer informatie.

DFD Optimaal
Assurantiën • Hypotheken • Arbeidsvoorwaardenadvies
Tel: (040) 20 73 100 • E-mail: dfd@dfd.nl • Internet: www.dfd.nl

