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Van de redactie
Een heel bijzondere voorplaat
Door Hans Sonnemans, hoofdredacteur
Harten aas
Een Vaandeldrager met een bijzondere voorplaat.
Het is de harten aas, de gelukskaart van de voormalige regimentsadjudant Stef Fridael. Hij is niet
alleen beroepsmilitair, Fuselier in hart en nieren
maar zeker ook beeldend kunstenaar.
De harten aas werd door hem gemaakt na zijn uitzending naar Afghanistan, in de eerste helft van
dit jaar. Het werk maakt deel uit van vier. Er zijn
dus nog drie andere azen die we misschien ooit
nog eens te zien zullen krijgen. In ieder geval is
de harten aas door hem aangeboden aan
Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses
Irene.

Hans Sonnemans bekijkt het bijzondere cadeau dat hij kreeg van
Stef Fridael, op de achtergrond, oud Regimentscommandant Tim Luiten

Oorlogskunst
Hiermee maakt het werk deel uit van de bijzondere collectie “oorlogskunst” die in de regimentsverzameling wordt bewaard. Er zijn al tekeningen
en aquarellen van Herman van den Bosch en
Gabriel de Jongh, twee militairen van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses
Irene, die ook als oorlogskunstenaars hun ervaringen hebben vastgelegd.
Het is de bedoeling dat deze werken prominenter
te zien zullen zijn in de komende herinrichting
van de vaste expositie.
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Brigadeadjudant
In de vorige Vaandeldrager werd nog gemeld dat
Stef Fridael Brigadeadjudant wordt van de
Luchtmobiele Brigade. Helaas heeft hij de loodzware proef die moest worden afgelegd voor de
rode baret lichamelijk niet kunnen doorstaan.
Voor hem een enorme teleurstelling. Hij heeft
moeten ervaren dat hij toch echt vijftig jaar is,
hoewel hem dat op geen enkele manier aan te
zien is. Gelukkig werd er een geweldige oplossing gevonden. Stef Fridael is inmiddels
Brigadeadjudant van 13e Gemechaniseerde
Brigade en blijft dus gewoon werkzaam in het
Oirschotse Zand. Stef, gefeliciteerd, sterkte en
welkom terug!
In deze Vaandeldrager hebben we een interview
met zijn opvolger Jeroen van Dijk. Inmiddels hebben velen van u al wel kennis met hem gemaakt
maar het is goed om wat meer over hem te lezen.
Tenslotte is de regimentsadjudant de vaandeldrager in persoon.

Vaandeldrager en website
De redactie hoopt deze Vaandeldrager weer een
afwisselende inhoud te hebben gegeven.We hebben het geluk dat het aanbod van kopij groter is
dan de ruimte in het blad. Tegelijkertijd betekent
het ook dat we kritisch moeten zijn. Zo plaatsen
we alleen teksten als die ook voorzien zijn van
goede afbeeldingen. Zo kunnen we een
Vaandeldrager blijven maken die ook visueel
aantrekkelijk is en de zeer brede doelgroep (oudere en jongere veteranen, Fuseliers en geïnteresseerden) blijft aanspreken.
Een ander belangrijk communicatiemiddel voor
het Garderegiment Fuselier is de website
www.fuseliers.nl. Deze site is nu al tien jaar online
en dat is in internettermen heel erg lang. Helaas
hebben we op dit moment geen webmaster. De
voorzitter van Stichting Brigade en Garde Prinses
Irene, bgen bd Guus van Leeuwe, vraagt hier in
zijn stukje aandacht voor.
De redactie van de Vaandeldrager wenst u bijzonder gezellige feestdagen en een goed en gezond
2008. Natuurlijk zijn onze gedachten dan ook bij
de collega’s die deze dagen in het verre
Afghanistan moeten vieren en hun thuisfront dat
hen dan extra zal missen.
Ik hoop u te ontmoeten bij de Regimentsjaardag
op 11 januari en wens u veel leesplezier.
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Stichting Brigade en Garde
Webmaster gevraagd (M/V)
Tekst: Guus van Leeuwe
Voorzitter Stichting Brigade en Garde
Het internet is tegenwoordig gewoon niet meer
weg te denken. Je kunt er bijna alles dat ergens is
geschreven op vinden en ook voor de onderlinge
communicatie is het een geweldige uitvinding
(wie kent het begrip e-mail niet?). Toch is het een
groot goed dat de Vaandeldrager nog steeds op
een ouderwetse manier in de bus valt, want als je
iets op je gemak wilt lezen, heb je het graag zwart
op wit in je handen. Op deze plaats, maar vooral
ook in deze tijd van het jaar, zou ik dan ook de
redactie en alle anderen die het verschijnen van
ons blad mogelijk maken weer eens hartelijk
willen dankzeggen voor alle moeite, tijd en geld
die er ingestoken wordt. Ik hoop nog vele jaren
van de Vaandeldrager te kunnen genieten.

Schat aan informatie over ons regiment
Maar ook mogen we ons moderne medium niet
uit het oog verliezen. Hebt u wel eens gekeken op
www.fuseliers.net? Neen, dan moet u dat beslist
eens doen; er staat een schat aan informatie over
ons regiment op.Wat u dan ook zal opvallen is dat
– naast de geschiedenis van het regiment - het
min of meer een momentopname is, die alweer
enige tijd oud is. Tot een paar jaar terug wist
Hans Sonnemans onze site zowel inhoudelijk
(webredacteur) als technisch (webmaster) actueel en up to date te houden. Inmiddels heeft hij
zoveel andere verantwoordelijkheden, dat hem
de tijd ontbreekt dat onverkort voort te zetten.
Inhoudelijk denken wij bij de stichting wel
voldoende materiaal en artikeltjes voorhanden te
hebben om de site te vullen; waar we graag steun
in zouden vinden is het “technische” vlak.
Vandaar deze oproep: is er iemand onder de
lezers van dit blad die ons zou kunnen en willen
ondersteunen als webmaster bij het actualiseren
en up to date houden van onze site? Indien u zich
daartoe geroepen voelt gaarne even contact
opnemen met Hans Sonnemans of met mij.

Nieuwe voorzitter
Tijdens de laatste bestuursvergadering heb ik
aangekondigd dat ik een opvolger als voorzitter
van de Stichting Brigade en Garde aan het zoeken
was. Niet omdat ik het werk in de stichting niet
meer leuk zou vinden, maar ik begin het gevoel
te krijgen dat na ruim 14 jaar voorzitterschap de
tijd gekomen is dat er eens nieuwe ideeën ingebracht moeten worden, en vooral dat mijn kennis
van en over de KL zover is verouderd (ik ben ook
alweer 10 jaar bd) dat het beter lijkt dat er
iemand komt te zitten met minder afstand (in tijd
gezien) tot de organisatie en het zittende personeel.Wat mij betreft is daarmee de relatie met het
regiment niet voorbij. Ik hoop nog op een andere
manier mijn bijdragen aan “mijn” en uw regiment
tot in lengte van jaren te kunnen blijven geven.
Gelukkig heeft nog vóór het ter perse gaan van
De Vaandeldrager, de bij velen bekende Genmaj
der Fuseliers b.d. C.H. (Kees) Nicolaï zich bereid
verklaard het stokje van mij over te willen nemen.
Ik ben erg blij dat zo’n overtuigd Fuselier tot de
stichting Brigade en Garde gaat toetreden.
Als (inmiddels voormalig) voorzitter van de
VVOGFPI is hij zeker niet onbekend met de
werkzaamheden van de stichting. Ik wil hem nu
reeds heel veel plezier en succes in de nieuwe
functie wensen. In het volgende nummer komen
we er zeker op terug.

Oude en nieuwe voorzitter bijeen. Foto is gemaakt in 2003 toen Guus van
Leeuwe de gouden Fuselierspeld in ontvangst mocht nemen

Alweer een jaar voorbij
Ja, en dan is er alweer een jaar bijna voorbij.
Ik denk dat het velen net zoals mij vergaat: het
lijkt wel of de jaren steeds sneller voorbij gaan.
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Er gebeurt dan ook zoveel dat je soms niet eens
meer weet of dat nog wel in dit jaar was of alweer
eerder.Waarschijnlijk geldt dat niet voor de
Fuseliers die dit jaar in Afghanistan waren en
inmiddels zijn teruggekeerd. Ik kan me voorstel-

len dat hetgeen ze daar hebben meegemaakt zo
intensief wordt beleefd dat het een duidelijke
plaats in hun herinnering krijgt. Ik wens alle regimentsgenoten, waar ook ter wereld, gezegende
kerstdagen een voorspoedig en gezond 2008.

Vereniging van Oud-strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Ereburger van de stad Wolverhampton
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: Nelleke Swinkels – van de Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best, of mail:
nellekeswinkels@planet.nl.Tel: 0499-374444 en tel: 06-54796857.
Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.

Lief en leed bij
de VOSKNBPI
Tekst Rudi Hemmes,Voorzitter van de Vereniging
van Oud Strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene.

Legion ( dit jaar voor de 61ste keer ), werd besloten met een hartelijke ontvangst op het gemeentehuis, waarna wij door de zorg van de burgemeester werden uitgenodigd om de voetbalwedstrijd Wolverhampton Wanderers tegen Bristol
City bij te wonen. Zondag waren we na een vermoeiend weekend heel tevreden weer thuis.

Andere Tijden
In de vorige Vaandeldrager stond een foto van de
herdenking in Beringen. Daar werden op
Nederland 2 op 25 oktober nog enkele beelden
van uitgezonden in het programma andere tijden.
In een half uur durend programma over onze
Prinses Irene Brigade vertelden de heren Ter
Haar, Herbrink, Pannenborg en Sanders over hun
ervaringen en er werden oude en recente beelden getoond. Het was een goed programma waarvan ik hoop dat het door veel mensen is gezien.

De herdenking in Wolverhampton op 3 november 2007

Terug uit Uruzgan
Herdenking Wolverhampton
Op 3 november vertrok een kleine delegatie van
Oud Strijders en Fuseliers naar Wolverhampton
waar op 4 november op het kerkhof aan de
Jeffcock Road de herdenking plaats vond van de
27 Nederlandse militairen die daar in de oorlogsjaren zijn begraven. De zeer stijlvolle herdenking,
die jaarlijks wordt georganiseerd door de
Afdeling Wolverhampton van de Royal British
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De voorlaatste week van november kwam het
Peloton Fuseliers van de C-Compagnie terug uit
Uruzgan. Een maand eerder waren al enkele
gewonden van dat peloton teruggekeerd. Met
hen gaat het gelukkig beter. Het hele peloton is
nu weer terug en wij zijn trots op de wijze waarop
ook zij hun taak in Uruzgan hebben vervuld.
Wij hopen dat allen van hun welverdiende verlof
kunnen genieten.
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Koorduitreiking
Op vrijdag 14 december worden in Colijnsplaat
weer koorden uitgereikt aan nieuwe Fuseliers.
Zoals gebruikelijk zijn elke keer schoolkinderen
ons behulpzaam met de uitreiking. Ik hoop dat
velen van ons daar aanwezig kunnen zijn.

Afscheid Henk van Beers
Onze penningmeester Henk van Beers heeft ons
laten weten dat hij tot zijn spijt met ingang van
1 januari zijn baan in ons bestuur moet opzeggen.
Henk vindt dat het tijd wordt om het wat kalmer
aan te doen. Het penningmeesterschap wordt
overgenomen door Adj Richard Ekelhoff, die ook
penningmeester is van de VVVGFPI. Zoals wij van
Henk kennen zal hij in ieder geval er voor zorgen
dat Richard zijn werk zonder veel moeite kan
overnemen.
Wij hopen dat het Henk samen met Jo goed zal
blijven gaan, dat heeft hij dik verdiend. Henk
heeft zich al die jaren van zijn penningmeesterschap geweldig ingespannen voor onze vereniging. Na het totaal onverwacht overlijden van
Harrie Walschot nam hij in september 1992 diens
penningmeesterschap over, zonder te zijn ingewerkt. Als goed administrateur kostte hem dat
minder moeite dan wij hadden gedacht. Hij heeft
veel vereenvoudigingen en verbeteringen in de
administratie ingevoerd en hij was een goede
makker in het bestuur die over alle zaken die de

Zoals altijd,
Henk houdt alles accuraat bij

vereniging betroffen meedacht en steeds verstandige bijdragen aan de bestuursbesprekingen
leverde.Wij zijn Henk dankbaar voor alles wat hij
voor onze vereniging heeft gedaan en we hopen
hem, samen met Jo, nog veel op onze bijeenkomsten te zien.

Jaarwisseling
Dit is alweer de laatste Vaandeldrager van het
jaar. Ik wens u allen vredige Kerstdagen en een
goed uiteinde van dit jaar 2007. Ik wens u toe dat
het jaar 2008 niet alleen goed moge beginnen,
maar dat het gehele jaar u geluk en voorspoed
zal brengen. Bovenal wens ik u en allen die u
dierbaar zijn een goede gezondheid.
In het nieuwe jaar beginnen wij onze festiviteiten
met de viering van onze verjaardag in Oirschot
op vrijdag 11 januari. Helaas zal ik daarbij niet
persoonlijk aanwezig kunnen zijn omdat ik dan
in Zuid-Afrika verblijf. Tony Herbrink zal mij daar
dan graag vervangen. Ik hoop dat het voor allen
een goede bijeenkomst zal zijn.
Ik zal in gedachten bij u zijn.

Nieuws van de secretaris en de penningmeester
Herdenkingen in 2008

Tekst F.J.van der Meeren, secretaris VOSKNBPI.
Herdenkingen en plechtigheden in 2008
11 jan.: Regimentsjaardag KNBPI en
Garderegiment Fuseliers Pr. Irene (X)
04 mei: Dodenherdenking Amsterdam
(de Dam – Nieuwe Kerk)
05 mei: Bevrijdingsdefilé in Wageningen (X)
(opgeven voor 13 januari 2008!)
Bij de data waar een kruisje achter staat kunt u
tevens uw partner/begeleider opgeven.
Uw secretaris moet, voor herdenkingen georganiseerd door het Nationaal Comité, maanden van te
voren opgave doen van het aantal deelnemers.

Voor het Vrijheidsdefilé in Wageningen op 5 mei
moet de vooraanmelding gedaan zijn voor
13 januari 2008. Als u, en ik begrijp de moeilijkheid, op het moment dat u dit leest, mentaal nog in
staat bent aan deze herdenkingen deel te nemen,
wilt u mij daarvan dan in kennis stellen. Mail mij, bel
mij of schrijf mij. Ik neem graag deel aan……,
met partner/begeleider enz. enz.
Na ontvangst van uw opgave krijgt u tijdig van mij
verdere aanwijzingen. Ik weet dat het geen storm
zal lopen maar wij kunnen als oud-strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade ”Prinses Irene”
nu toch nog niet achterblijven!
Adresgegevens:
Frans van der Meeren, Noordsingel 23,
4611 SB Bergen op Zoom, tel. 0164-241119,
e-mail: f.van.der.meeren@home.nl
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Contributie betalen
Tekst: Henk van Beers
Dit is het laatste berichtje van uw penningmeester
voordat hij met “pensioen” gaat: Leden van de
KNBPI die de vereniging van Oud-strijders
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
niet hebben gemachtigd tot automatische incasso
van hun contributie, worden verzocht hun contributie voor het jaar 2008 in januari 2008 te willen
betalen of alsnog een machtiging af te geven.
Leden in het buitenland die familie in Nederland
hebben gevraagd dit voor hen te willen doen,
worden verzocht hun familie te vragen de contributie voor 2008 te willen voldoen.
Voor uw medewerking mijn hartelijke dank.
Mijn opvolger als penningmeester wordt
Adj Richard Ekelhoff, Buikheide 6,
5512 PB Vessem, tel 0497-591943 of 06-20848729,
e-mail: richardekelhoff@hotmail.com

Poppy Day in Congleton
Tekst: Kol der Fuseliers bd Tony Herbrink

de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses
Irene” vertegenwoordigen in Congleton, de
geboorteplaats van onze brigade.Voor de burgemeester van Congleton en voor ons was de herdenking drieledig. Op zaterdag 10 november was
er een herdenkingsdienst in de R.K.Kerk van
Congleton, waarbij alle veteranen uit de regio
Congleton aanwezig waren. Gedurende de dienst
werden door twee veteranen enkele toepasselijke
gedichten voorgedragen. De eerste verwees naar
de Grote Wereldoorlog van 1914-1918 en de tweede naar de 2de Wereldoorlog 1940-1945.
Ik geef de teksten van de voordrachten hieronder
weer. Uiteraard ontbrak ook dit jaar de
“Exhortation” niet, met de welbekende uitroep:
We will remember them.

Jaarlijkse herdenking op zondag
Om 10.15 uur begon de mars door de stad. Een
muziekkorps van de RAF voorop, gevolgd door de
regionale oud-strijders, waarbij de vertegenwoordiging van de KNBPI (één oud-strijder en
vier dames, 3 weduwen van oud-strijders en mijn
vrouw Joan). Daarachter het voltallige gemeentebestuur, een detachement Army-cadets, RAFcadets en Royal Marines-cadets. Om 11.00 uur

Herdenkingsdienst op zaterdag
Ook dit jaar, 2007, mocht ik, samen met mijn
vrouw Joan, de Vereniging van Oud-strijders van

The Poppy (May Birtles, kok in West Heath
hospital Congleton)
The Poppy is a symbol of all the blood that flowed
Of all the young lives given upon that
Flanders Road.
The boys were full of glory as they marched
into battle
To find their hardship greater than a herd of cattle.
With bodies torn and limbs around they lie beneath the blazing sun
And creep beneath the hedge and scrub to rest
when day is done.
They wake again with guns ablaze with swollen
feet and boots of lead
To creep around and to count their dead.
So when you see a poppy growing just think of all
the lads that grew
To youthful prime and manhood and gave their all
for me and you.
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Memories of another age (Ken Worth, voorzitter
van de Association of ex-services)
Sacrificed on war’s altar, crumpled and still my
comrades lay
As children’s rag-dolls when discarded at bed
time or the end of play.
Days before they had lived and laughed, hopes
they’d shared and plans they made.
Then like ripened corn had fallen before the
reaper’s blade.
No more upon the wind-swept moors their
lithesome limbs wouls stride,
Or walk again in some country lane the loved ones
by their side.
A temporary grave, a hurried prayer,
( no pipes lament, no bugles call)
A rough made cross, all we could give to those
who gave their all.
Let no tears fall for those brave men,
they would not have had it be,
But remember their kin and that vacant chair and
weep for their families.
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precies stond het geheel voor de cenotaph, werd
een taptoe geblazen en twee minuten stilte in acht
genomen, afgesloten met een gebed door een
aalmoezenier. Tenslotte volgde de kranslegging
door 28 verschillende instanties en organisaties.
Vervolgens werd er terug gemarcheerd naar het
aanvangspunt, alwaar in de kerk opnieuw een
herdenkingsdienst werd gehouden.
De hoofdaalmoezenier van de British Legion was
uitgenodigd om een “sermon” te houden. Eerlijk
is eerlijk, er was theologisch niets aan te merken
op zijn preek, maar, na afloop hoorde ik velen
zeggen dat het wel slaapverwekkend was!!
Het gezellig samen zijn in de kantine bracht de
gemoedelijke, sfeervolle stemming weer terug.
In een toespraak liet de burgemeester weten dat
de kwantiteit van de vertegenwoordiging van de
Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”
begrijpelijk elk jaar minder werd, maar dat er aan
de kwaliteit nog niets mankeerde!!! Hij voegde
daar nog aan toe: may it remain so for many years
to come! Dat knopen wij goed in onze oren.
Misschien wordt het toch nog traditie!!

Ceremony in Astbury
De burgemeester van Congleton moest in de
avond, om 19.00 uur, nog aanwezig zijn bij een
herdenkingsceremonie in Astbury, een plaats,
behorend bij de Borough of Congleton. Hij nodigde ons uit mee te gaan.Wij gaven daar graag
gevolg aan. De dienst leek heel veel op die van de
ochtend in Congleton, maar de herdenkingspreek
was wel heel bijzonder. De priester was aalmoezenier geweest bij een parachutisteneenheid,
had de training volledig meegemaakt en vele
sprongen uit het vliegtuig gedaan, ook in actie.
Hij gaf de gevoelens en spanningen van de
soldaten zo scherp en duidelijk weer, dat ik mij
aan het front in Normandië waande, met inbegrip
van de emoties en spanningen. Na de dienst
kreeg ik de gelegenheid met hem te spreken.
Kort gezegd, van zo’n gesprek, daar knap je van
op. Een geweldig mens/priester. Jullie begrijpen
intussen dat het verblijf in Congleton en in
Astbury mij bepaald goed heeft gedaan. Onze
voorzitter, Ruud Hemmes, eindigt zijn woordje
meestal met de woorden : ik kijk naar jullie uit.
In Congleton zegt men elk jaar opnieuw: Until
next year, be sure you are there.

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
A.G. van den Heuvel
P.D. van den Ameele

25 september
03 december

2007
2007

Harmelen
Zoetermeer

02 oktober
16 oktober

2007
2007

Tholen
Zoetermeer

17 januari

2002
2005

Vierde Bataljon GRPI
D. Roggebrand ( Staf)
G.J.M. van den Berg

Zesde Bataljon GRPI
H. Somsen
J.A. Rood
J.L. Nielen
K.W. v.d. Driessen
J. Schipper
W. Reus
G.J. Barneveld
L.G. Boermans
A. den Heijer
Mevr. Stigter

onbekend
onbekend
09 juli
september
07 september
22 september
11 oktober
21 oktober

2007
2007
2007
2007
2007
2007

Eibergen
Diemen
H.I. Ambacht
Veldhoven
Huizen
Heiloo
Heerde
Arnhem
Apeldoorn
Schoonhoven

27 april
13 september
20 september
07 november

2007
2007
2007
2007

Zoetermeer
Velp
Doodewaard
Deventer

23 oktober

2007

Hummelo

Zevende Bataljon GRPI
(Zuster) Roos van Gulik-Tular,
weduwe van F. van Gulik (Staf)
Dini Hein-Lievers, echtgenote van J.Hein (1e Cie)
B. Fintelman (1e Cie)
J.A. Kobussen (Staf)

VVOGFPI
R. M. Eiting
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Vereniging van Indië-bataljons van het
Garderegiment Prinses Irene
Voorzitter: H.Vleeming, St.Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort, Telefoon: 026-3118271
Secretaris: Th.J.van Alst, Nicolaas Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar, Telefoon: 0316-524002
Penningmeester: W.G.ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, Telefoon: 0575-519207
E-mail adres: wg.terhorst@chello.nl, Bankrekening :ABN-AMRO 53.25.60.396
Ingeschreven K.v.K.Eindhoven onder nr. 40240403

Derde vergadering van het
Dagelijks Bestuur in 2007
Tekst: Wim ter Horst
Het Dagelijks Bestuur (DB) van onze vereniging
heeft op woensdag 24 oktober 2007 haar derde
vergadering van het jaar 2007 gehouden. In de
notulen van deze vergadering is vastgelegd,
dat de eerst volgende Algemene Bestuurs- en
Ledenvergadering zal plaats vinden op dinsdag
18 maart 2008 te Oirschot.

ook veteranen van de Indië Bataljons en van het
Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene, die in
financiële nood verkeren, hierop een beroep
kunnen doen. Het is de bedoeling dat iemand van
onze vereniging ook zitting neemt in het bestuur
van die Fondsen.
Leden die zich hiervoor kandidaat willen
stellen, zijn van harte welkom.

Zakelijke Postbankrekening opgeheven
Door het DB is voorts besloten om de zakelijke
Postbankrekening per direct op te heffen (is inmiddels gebeurd). De Postbank heeft de wettelijke verplichting om van alle vertegenwoordigers
c.q. tekengemachtigden van dit soort rekeningen
de identiteitgegevens vast te leggen. Ons gebruik
van deze rekening was dermate miniem, dat het
de moeite niet waard is om dit te doen.Vanaf heden werken wij dus uitsluitend met onze bankrekening. Het nummer van deze rekening staat
steeds in elk nummer van de Vaandeldrager, in
de legenda, vermeld.

“De Treffer” is een beetje krap met zoveel mensen

Een uitspraak over het organiseren van een
gezamenlijke reünie, zoals dit jaar door 5 en 6
Irene werd gedaan was, dat vooral de zitruimte in
de Treffer voor meer dan 200 mensen (van onze
leeftijd) toch wel erg krap was. Deze bevindingen
zullen binnenkort door de gezamenlijke reüniecommissies met Regimentscommandant, overste
Doense en zijn plaatsvervanger maj Kaspers worden geëvalueerd.

Steunfondsen
Eveneens op de agenda: De Stichting Steunfonds
“Prinses Irene” en het Generaal Noothoven van
Goor Fonds. In Vaandeldrager nummer 82 is
gepubliceerd, dat de statuten van genoemde
Fondsen zodanig zullen worden aangepast, dat

8

Roermond 7 september 2007
Tekst: Wim ter Horst
Het is vandaag voor de 20ste maal dat wij hier
gezamenlijk onze gesneuvelde 6229 kameraden,
die gevallen zijn in dienst van het vaderland,
herdenken en wier namen staan gegraveerd in
het staal van de zuilen hier bij dit monument.
Zo begon de voorzitter van de Stichting Nationaal
Indië - monument, de heer Hans Cremers, zijn
openingstoespraak. Hij memoreerde onder meer
dat op 7 september 1988 zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Bernhard dit monument heeft
onthuld en dat het sindsdien bezocht is door meer
dan een half miljoen mensen.
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Een bijzonder welkom was er o.a. voor de vertegenwoordiger van Hare Majesteit de Koningin,
Luitenant-generaal Blomjous, de minister van
Defensie, zijne Excellentie, de heer van
Middelkoop, de Ridders Militaire Willemsorde,
de dragers van de Bronzen Leeuwen Bronzen
Kruis, alle andere genodigden en afsluitend
“de divisie van de zevende september”.
Hierna volgde het openingsgebed door aalmoezenier John Sieprath, dat in een ademloze stilte
werd aangehoord.

Ademloos luisteren naar het gebed van aalmoezenier Sieprath

Toespraak van de minister van Defensie
Aansluitend volgde de toespraak van de Minister van defensie de heer E.van Middelkoop, waarvan een
gedeelte letterlijk is overgenomen:
“Dames en heren,”

wat de militair als mens nodig had. U bent uitgezonden zonder voorlichting over wat zou komen. U wist

Vijfenveertig jaar geleden kwam er een einde aan de

niet wat u mocht verwachten in de Oost. Het ontbrak

Nederlandse aanwezigheid in de Oost.Voor veel

aan een goede tropenopleiding. U bezat dikwijls geen

Nederlanders is dit een ver verleden, een vergeelde

kennis van het land waarheen u werd gezonden. Er

bladzijde uit ons vaderlandse geschiedenisboek. Niet

was nauwelijks

voor u. U zult nog vaak aan die tijd terugdenken. Een

informatie over de plaatselijke bevolking, de taal of de

tijd die onuitwisbare sporen in uw geheugen heeft ge-

leefomstandigheden ter plaatse.

trokken; de herinneringen aan een tijd waarin u onder

U was langdurig van het thuisfront gescheiden,

zeer moeilijke

ver van huis en zonder de mogelijkheid tot direct con-

omstandigheden uw plicht heeft vervuld en veel van

tact. U wist vaak niet wie vriend was en wie

uw kameraden het grootste offer hebben

vijand. U verloor dierbare kameraden in de strijd. Dat

gebracht. Het is voor mij de eerste keer dat ik deze

alles maakte uw opgave in het verre Nederlands Indië

Nationale herdenking bijwoon. Deze herdenking doet

buitengewoon moeilijk.En bij

mij ten overvloede beseffen welke

terugkomst werd u niet omringd met de erkenning en

verantwoordelijkheid ik als minister draag voor uit te

de waardering die u verdiende.“Hij besloot zijn toe-

zenden militairen. Het is mij dan ook een eer hier van-

spraak met de woorden:“Herdenken en gedenken zijn

daag namens de

van belang voor veteranen en nabestaanden, voor sa-

regering te spreken ter nagedachtenis aan alle mili-

menleving en politiek.Veteranen zijn onlosmakelijk

tairen die tussen 1945 en 1962 hun leven

onderdeel van onze Nederlandse cultuur en vormen

hebben gegeven in voormalig Nederlands - Indië en

een belangrijk deel van onze historie. De tijd laat zich

Nieuw - Guinea.

niet terugdraaien en wij kunnen het verleden niet on-

Het is een eer om samen met u te mogen herdenken, in

gedaan maken.

uw ervaringen te delen en stil te staan bij hen die niet

Uw leven is bepaald in Nederlands - Indië, Nieuw

meer onder ons zijn. En om ons

Guinea én na terugkeer in Nederland. Uw inzet en die

respect te betuigen voor de inzet die u en degenen die

van uw kameraden die niet zijn teruggekeerd of die

wij vandaag herdenken,

inmiddels niet meer in leven zijn, mag nooit als van-

hebben geleverd. Omdat u vond dat het uw plicht was,

zelfsprekend worden beschouwd. Daarvoor past

als dienstplichtige of als

slechts respect.

beroepsmilitair.Tegenwoordig vinden wij het vanzelfsprekend dat militairen zo goed mogelijk worden
voorbereid op hun missie. Dat ze de juiste spullen
hebben en dat de opvang na terugkeer in Nederland
goed is geregeld. Destijds was er minder benul van

Deze toespraak kreeg een overweldigend
applaus van de duizenden Veteranen, die deze
dag weer in het Stadspark Hattem te Roermond
bijééngekomen waren.

9
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Declamatie door de stadsdichter van
Roermond
Hierna volgde een declamatie van de heer Hans
van Bergen, stadsdichter van Roermond. De tekst
van zijn gedichten zijn overduidelijk en geven de
werkelijkheid van toen en de emoties van heden
prachtig weer, maar kennelijk zijn wij “oude veteranen” niet rijp genoeg om zijn manier van declameren te bevatten.Wij kunnen Pierre Huijskens
nog niet vergeten. Gedurende deze herdenking
werd er koraal muziek gespeeld door de
Mariniers Kapel en bracht het Hertens
Mannenkoor onder leiding van Bert Ramakers
prachtige liederen ten gehore zoals bijvoorbeeld
“Bapi Kami” het Onze Vader in het Maleis” met als
voortreffelijke soliste Monique Topeeters. Tijdens
de twee minuten stilte kwamen er weer 4 straalja-

gers van de Koninklijke Luchtmacht overvliegen
in de “Missing Man Formatie”. Helaas was er vrij
veel bewolking en was het stijl omhoogvliegende
toestel maar heel even te volgen. De herdenking
werd afgesloten met de kranslegging. In totaal
waren er 115 kransen, waarvan één namens de
Vosibgrpi.

De krans die gelegd werd namens de Indiëbataljons

Nieuws van het Vierde Bataljon GRPI
Garderegiment

Reünie Comité 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene.
Reünie Comité 4de Bataljon Garde Regiment Prinses Irene
Voorzitter: J.K. Kerssemakers, Dr. Schaepmanplantsoen 9, 5707 EA Helmond, Tel 0492 - 524366
Secr./Pennm.: Th.J. van Alst, Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar, Tel. 0316 – 524002

1946-1950
Reünie Commissie
4e Bataljon

Kazernecontact: J.T.J. Beckers, Mgr. De Haasstraat 27, 5521 TA Eersel,
Tel. 0497 – 513218, e-mail jtj.beckers@kpnplanet.nl
Lid: M.W. Knoll, Schippersgildepad 42, 4105 TT Culemborg, Tel. 0345 – 520853
Lid: B. Petersen,Van Pallandtdreef 20, 4101 KC Culemborg, Tel.0345 – 520887

Onze reünie van 4 oktober
Tekst: Theo van Alst
Donderdag 4 oktober kwamen de veteranen van
het 4e Bataljon voor de twintigste keer in Oirschot
bijeen, voor hun reünie. De opkomst was goed te
noemen, hoewel 40 veteranen hadden vanwege
allerlei oorzaken afgezegd. Dat is jammer, doch
gezien onze leeftijd, zo rond de tachtig, wel te
verwachten. In totaal kon voorzitter Juan Kerssemakers om 11 uur zo’n 170 personen begroeten.
Hij memoreerde, dat het nu precies 60 jaar en
4 maanden geleden was dat wij de eerste dag aan
boord van M.S. Tabinta op volle zee verbleven.
De reis naar Nederlands Indie zou daarna nog ongeveer drie weken duren voordat wij op onze eer-

10

ste bestemming -Semarang - debarkeerden.
Als herinnering werd een tinnen borrelbekertje
met het Irene-logo en inscriptie “4e Bat GRPI”
aan de veteranen en de weduwen van overleden
kameraden aangeboden. Als tweede spreker
heette de Regimentscommandant, Overste
Doense, de aanwezigen hartelijk welkom in "De
Treffer". Hij memoreerde in zijn toespraak onze
"veldtocht" van 1947 tot 1950 en wenste allen een
gezellige dag en een hartelijk weerzien toe.
De herdenking van onze 43 gesneuvelden bij het
monument verliep zeer stijlvol. Een mooie krans
werd gelegd en natuurlijk was het dodenappel
indrukwekkend.Voorzitter Kerssemakers las een
prachtig gedicht voor, geschreven door Siebo
Bolhuis (Zie onderstaand. Een tableau met de
namen van al onze achtergebleven sobats, in
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volgorde van overlijden, vervaardigd door J. Baas
(MT) riep weer allerlei herinneringen op.
Terug in de zaal kwam al snel de stemming er
goed in, misschien mede door het feit dat
“De Treffer” tot de laatste plaats bezet was en de
lekkere hapjes die werden geserveerd.
Harrie Maas uit Leende (pag -peloton) had flinke
pech die dag. Hij stond als derde bij de poort voor
de slagboom, toen zijn voorganger plotseling

Woord van welkom door voorzitter Juan Kerssemakers

(met een rotvaart) achteruit reed. Gevolg: flinke
schade aan beide auto's. Nadat zij de nodige schadeformulieren ingevuld hadden is Harrie heel
voorzichtig naar huis gereden, want veel animo
voor een bezoek aan de reünie had hij niet meer.
In het najaar zullen de reüniecommissies van alle
Indië Bataljons overleggen hoe in de toekomst de
(gecombineerde) reünies zullen plaatsvinden.
Wij houden U op de hoogte via de Vaandeldrager.

Defileren langs het monument

De stemming zat er goed in!

Gesneuveld
Tekst: Siebo Bolhuis
Een laatste eer die werd gegeven

En waar moest je de pelopper zoeken?

Aan mijn vriend, die daar achter is gebleven.

We hebben gezocht en gekeken in alle hoeken.

We hebben hem begraven in een eenvoudige kist,

Mijn vriend, we hebben hem naar het kampement

Waarom, waarvoor, ik wou dat ik het wist.

gedragen,
Verbitterd hebben we ons hoofd geschud,

Met z’n zessen hebben we de saluutschoten gelost,

met vele vragen.

Het is me zwaar gevallen, het heeft me tranen gekost.
Het was mijn trouwe vriend, mijn toeverlaat,

Eenvoudig doch met volle eer

Het was mijn slapie, mijn trouwe kameraad.

Daalde hij daar in de aarde neer.
Hij is er één van al die velen,

’t Is heel snel, onbegrijpelijk gegaan,

Bidden wij voor hem en het leed met hun familie delen.

we liepen patrouille, met twaalven
kwamen we in de kampong aan.
En ineens, plots viel er een schot, achter een heuvelrug
En weer was het zover, we gingen met z’n twaalven
En kwamen met z’n elven terug.

11
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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

Impressie van een reünie
“nieuwe stijl”
Tekst: Harry Hermans, voorzitter
Reüniecommissie 5de Bataljon
Het samen organiseren van een reünie voor twee
onderdelen waarvan de deelnemers elkaar niet
kennen en ook geen gezamenlijke herinneringen
aan de Indië periode hebben, blijft een riskante
zaak. Om organisatorische redenen moest nu echter
een begin gemaakt worden met een combinatie van
deze twee onderdelen. Het ziet er naar uit, gelet op
het teruglopend aantal deelnemers,
dat in de komende jaren nog grotere combinaties
gemaakt moeten worden. Ondanks goede afspraken
over de taakverdeling tussen de reüniecommissies
ter voorkoming van organisatorische doublures,
moest tijdens de bijeenkomst toch nog het een en
ander worden bijgestuurd voornamelijk als gevolg
van beperkingen in de infrastructuur.
Zo was de combinatie van ontvangstruimte en eetgelegenheid minder geschikt dan was voorzien en
kwamen nogal wat autobestuurders, die de wegbewijzeringen over het hoofd hadden gezien en op
zoek waren naar de vertrouwde Kempenzaal, in de
problemen door de vele wegversperringen en
doolden over het kazerneterrein rond om via veel
omwegen in de, in de uitnodiging genoemde Treffer
te belanden.

Geslaagde dag
Toch kon op het einde van de dag deze reünie als
geslaagd worden aangemerkt dank zij de medewerking van het regiment en het kazernecommando. Zo werd de stijlvolle dodenherdenking,

als gebruikelijk, weer hoogtepunt van de dag,
waarbij dit jaar het accent kon worden gelegd op
de overeenkomsten van de uitzending naar Indië
en Afghanistan en deze ceremonie daardoor een
diepere betekenis kreeg dan in voorgaande
jaren. Onze dank aan allen die, op welke wijze dan
ook, hieraan medewerking hebben verleend.
Onze dank werd uitdrukkelijk tot uiting gebracht
door na afloop van de dodenherdenking te defileren langs het erepeloton, de vaandelwacht, het
monument en de ondersteunende medewerkers.
Misschien werd deze dank nog het meest nadrukkelijk onderstreept door de mevrouw die zei diep
geroerd te zijn bij het zien hoe liefdevol een rolstoelbegeleider zijn werk deed bij het vervoer
van een invalide oude dame. Een pluspunt was
verder dat de traditionele Indische rijstmaaltijd
op het eind van de dag aanmerkelijk beter verzorgd was dan de vorige keer. Als het doel van
zo’n reünie is dat oude vriendschapsbanden weer
eens aangehaald en gezamenlijke belevenissen
in herinnering gebracht kunnen worden dan mag
de algemene wens bij het afscheid “tot volgend
jaar“ zeker waar gemaakt worden.

Kerst en Nieuwjaarsgroet
Als dit nummer van de Vaandeldrager in december bij u in de brievenbus valt dan zal Kerstmis al
naderen. De reüniecommissie van 5-GRPI wenst u,
lezers van de Vaandeldrager, fijne Kerstdagen,
een goede jaarwisseling, een gezond en gelukkig
2008 en al degenen die naar het buitenland
vertrekken een behouden terugkeer in het vaderland.
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Reüniecomité

S – Ireentje nr.67

Gezamelijke Reünie
Tekst : Jan Elbers
Bij wijze van proef werd onze reünie op 11 oktober j.l.
georganiseerd door de comité 's van het 5de en 6de
Bataljon G.R.P.I. Nadat de treinreizigers waren gearriveerd en zij voorzien waren van koffie of thee met een
hartig broodje, opende Jan Elbers, mede namens het 5de
Bataljon, de reünie met een woord van welkom aan de
ruim 200 aanwezigen. In het bijzonder heette hij welkom
de Regimentscommandant en echtgenote, de afgevaardigden van het 4de en 7de Bataljon G.R.P.I, alsmede tot
grote verrassing voor de leden van het 6de Bataljon:
de dochter en zoon van onze Bataljonscommandant in de
tropen: Overste De Leeuw. Zij werden met applaus
begroet. Hierna werd het woord gevoerd door Regimentscommandant overste Doense. Uit zijn woorden bleek dat
de veteranen welkom zijn bij het Regiment; niet alleen
voor een reünie, doch ook bij andere gelegenheden zoals
de Regimentsjaardag en de commando-overdracht etc.

Koperen granaathuls
Hierna beklom de heer De Leeuw de weg naar het
spreekgestoelte. In een vlotte speech vertelde hij dat zij
niet alleen voor de reünie gekomen waren, maar dat zij
ook iets bijzonders hadden meegebracht uit de erfenis
van hun vader, namelijk een koperen granaathuls van
groot kaliber met inscriptie van wapenfeiten van ons
Bataljon in West Java. Hij overhandigde deze huls aan de
Regimentscommandant. Deze was blij verrast met dit
pronkstuk en bedankte de heer De Leeuw voor deze aanwinst voor het museum.

Herdenking en nasimaaltijd
Hierna begaven de aanwezigen zich naar het monument
voor de herdenking. Adjudant Janssen informeerde de
aanwezigen over de gang van zaken tijdens de herdenking. Na het intreden van de uitzendvlag en het Vaandel
met Vaandelwacht kon de plechtigheid aanvangen onder
leiding van Majoor Kaspers. Na een inleiding door de
heer Hermans werden de namen genoemd van de achtergebleven sobats van het 5de en 6de Bataljon. Hierna wer-

den de kransen gelegd, 1 minuut stilte gehouden en
vervolgens door de hoornblazer het Wilhelmus
gespeeld. Tot besluit het defilé langs het Vaandel en
monument. Het was een indrukwekkende plechtigheid;
een Garderegiment waardig. Terug in de Treffer werden
de ontvangen penningen snel omgezet in een drankje,
ondertussen werd een hartig hapje geserveerd, waarna
de nasi - maaltijd werd aangekondigd. Deze was van
een prima kwaliteit. Hulde aan het keukenpersoneel.
Wel bleek hierbij dat “De Treffer” niet geschikt was
voor zoveel mensen. Hierdoor moesten vele personen
met hun portie nasi een lange wandeling maken naar de
andere zaal. Omstreeks 15.00 uur werd de reünie
beëindigd. Uit gesprekken bij het vertrek van de reünisten bleek dat de reüniecomité 's van beide bataljons
goed werk hadden verricht en men ging tevreden huiswaarts. Dit bleek ook uit de vele telefoontjes, die wij
hierover hebben ontvangen. Conclusie: de proef is
geslaagd, doch de volgende reünie op een andere
(grotere) locatie.

Oproep
Mevrouw de Vries - van Ruler uit Nijkerk wil graag in
het bezit komen van het boek “van Arnhem tot de
Poentjak.” Zij verzoekt om degene, die dit boek
beschikbaar willen stellen haar te bellen op
telefoonnummer 033-2456873.

Tenslotte;
Een dringend verzoek aan onze sobats om er voor te
zorgen, dat bij overlijden een rouwkaart wordt gezonden naar J. Elbers.Weer is gebleken dat dit nogal eens
verzuimd wordt, met de nodige narigheid voor de nabestaanden. Ook verhuizingen dienen tijdig gemeld te
worden in verband met toezending van de Vaandeldrager.Wij willen onze sobats bedanken voor de
ontvangen giften. Als deze Vaandeldrager bij u in de
brievenbus valt, naderen wij de Feestdagen. De leden
van het reüniecomité wensen u fijne Kerstdagen en een
voorspoedig en gezond 2008 toe.
Een terugblik op het vorige jaar wordt vervolgd in de
volgende Vaandeldrager.Wij eindigen met de hartelijke
groeten van: Harry, Piet, Frans en Jan.

288216_Vaandel_84

14-12-2007

09:58

Pagina 14

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/Penningmeester, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen,
Tel. 0575-519207, wg.terhorst@chello.nl..
Willem Bruger ,Worthrhedenseweg 73, 6991 DZ, Rheden,Tel. 026-49768577
Teus Meijer, (Sociaal contactpersoon voor de regio Zuid West Nederland) Orchislaan 10,
3233 VE Oostvoorne. Tel. 0181- 485089.
Postbankrekening: 4347 en Bankrekening: 43.89.98.499 beiden ten name van Bataljon
Berdjalan, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen.

Nieuws van de voorzitter
Tekst: Jo van der Weerd
Overleden
In de Vaandeldrager van oktober 2007 staat een
artikel over “Oudejaarsdag 1949 Kamp Ifar Nieuw
Guinea” van Jan Kobussen uit Deventer. Het is een
humoristisch verhaal over oliebollen bakken.
Toen Jan het verhaal schreef was hij al ernstig
ziek. Hij had een niet meer te genezen longkanker. Op 7 oktober 2007 is Jan Kobussen overleden.
Onze secretaris,Wim ter Horst was, samen met
zijn vrouw Hetty, bij de uitvaart aanwezig, alsmede Theo Wiggers met echtgenote en Mans
Bouwmeester.

Reünie 2008
Het bestuur heeft in Oirschot een aantal besprekingen gevoerd om tot een datum voor de volgende reünie te komen. Na enig schuiven is nu definitief vastgesteld dat onze eerst volgende reünie zal
worden gehouden op woensdag 14 mei 2008.
Begin 2008 krijgt u hier van onze secretaris een
brief over, maar zet deze datum nu alvast in uw
agenda.
Op donderdag 11 oktober jl. hebben het 5de en
het 6de bataljon een gezamenlijke reünie gehouden. Dit bij wijze van proef om eens te kijken hoe
het zou bevallen. Onze secretaris,Wim ter Horst
en ondergetekende zijn daar samen bij aanwezig
geweest.Wij hebben op deze dag met verschillende deelnemers gesproken en de geluiden die
wij hoorden waren overwegend positief. Er komt
nog een evaluatie van deze dag waarbij alle vooren nadelen tegen elkaar worden afgewogen. Op
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basis van de resultaten van deze evaluatie wordt
besloten of ook de overige GRPI Indië -bataljons
in de toekomst de reünie samen met een ander
bataljon gaan houden. Dit gaat dan ook voor ons
bataljon gelden.
Wij houden u op de hoogte.

Namens het bestuur wens ik u goede
kerstdagen en een gezegend 2008.

1950 Koninginnedag in
Nederlands Nieuw Guinea
(vervolg) Tekst: Wim ter Horst
Dagorder met gekalligrafeerde rand
Uiteraard kon het 7e Bataljon van het Garde
Regiment Prinses Irene niet achterblijven en de
Bataljonscommandant Overste L.Vriesman maakte een dagorder die in de hoogdravende taal uit
die tijd in “De Drempel” werd opgenomen.
Hiernaast volgt de letterlijke tekst van die door de
BC geschreven tekst ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. Koningin Juliana der
Nederlanden, op 30 april 1950.
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Deze dagorder is door Overste Vriesman ook
voorgelezen in Ifar in het Nederlands voor de voltallig aangetreden Stafcompagnie van 7 GRPI en
in het Maleis voor het eveneens aangetreden
Papoea Detachement.
Officieren, Onderofficieren, Korporaals en soldaten:
Op deze dag, dat onze gedachten nog meer dan
anders zijn gewijd aan Onze Geliefde Vorstin, is het
mij een behoefte een kort woord tot u te richten.
Wij zijn verdeeld over zover uiteenliggende
posten, dat wij elkander slechts zelden ontmoeten en
elkaar onvoldoende leren kennen.Wel hebben wij de
band van onze militaire samenleving en dat is ook een
beproefde degelijke band, maar ver daarboven uit
gaat verbondenheid, die wij danken aan ons aller
Koningin Juliana , Haar Koninklijke Moeder
Wilhelmina en Haar Gezin.
Wanneer gij wat ouder zijt geworden zult gij eerst
beseffen, welk een rijkdom het is om hoog
boven U iemand te hebben, waar gij met zoveel
vertrouwen, eerbied en liefde tegen kunt opzien als
wij dat eerst konden tegen Koningin Wilhelmina en
thans tegen Koningin Juliana.
Laten wij daar steeds dankbaar voor zijn en den
Allerhoogsten smeken onze hoge Landsvrouwe tot in
lengte van dagen te willen sparen en kracht te schenken voor Haar moeilijke taak. En laten wij vooral een
voorbeeld aan Haar nemen en steeds het algemeen
belang stellen boven dat van ons zelf. Slechts dan zal
hier in Nieuw Guinea een groot werk met succes worden bekroond. Het is een eer voor
ieder militair van dit Commando mede te mogen werken aan de “krachtproef Nieuw Guinea”. Onze aanwezigheid moet niet slechts recht en veiligheid garanderen, doch ook steun waar deze nodig blijkt.
Ik ben er van overtuigd, dat wij vertrouwen kunnen
hebben in de toekomst van dit land. Laten wij tonen,
dat het land ook ten volle op ons – militairen – kan vertrouwen.
Ik heb Z.E. de Gouverneur namens u allen verzocht
deze verzekering met onze eerbiedige gelukwensen
aan H.M. te willen overbrengen.

Manokwarie
Ook in Manokwarie werd deze Koninginnedag
gevierd en ook de Kust - Papoea’s kwamen zelfs
in krijgstenue naar het feestterrein om dit feest
mee te vieren. Het ziet er allemaal heel gevaarlijk
uit, die grote pijlen en bogen, de grote verentooien op hun hoofd, de witte schaamschortjes en dan
allemaal op blote voeten, maar het valt allemaal
mee. Het zijn heel vriendelijke mensen die een
Papoea volksdans kwamen uitvoeren.

Papoea volksdans ter viering van Koninginnedag

Dat deze Papoea’s ook nog bijzonder sporttalenten hebben, bewezen ze in de loop van de dag
door een voetbalwedstrijd te spelen tegen het
elftal van de 4e Cie van 7 Irene.
De “blanda’s” allemaal op voetbalschoenen
(toentertijd nog met ijzeren neuzen) en zij heel
gewoon op hun blote kakkie’s (voeten) en dat op
een voetbalveld, dat voor een groot gedeelte uit
karang ( gehakte koraal )bestond.. Als zij een
keer een trap kregen met zo’n ijzeren neus of als
een blanda met zo’n keiharde schoen op een
Papoea voet ging staan, dan knipperden ze een
paar keer met hun ogen en speelden verder.
Toch een wat groter incasseringsvermogen dan
wij westerlingen.

Leve de Koningin.
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Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI
Voorzitter: Kolonel Arie Vermeij, Zoutmansweg, 26 2811 ET, Reeuwijk
Secretaris: Majoor Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom,
contact: vvvgfpi@home.nl” vvvgfpi@home.nl
Penningmeester/ledenadministratie: Sergeant-majoor Richard Ekelhoff, Buikheide 6,
5512 PB Vessem, tel. 0497-591943, e-mail: richardekelhoff@hotmail.com
Voor meer informatie: www.vvvgfpi.nl

Ook in Washington respect en waardering voor veteranen
Tekst: Kol der Fuseliers, Arie Vermeij Voorzitter
Vereniging Veteranen Vredesmissies GFPI
In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over
de Vereniging Veteranen Vredesmissies en per
nummer zullen wij een actuele missie, een reeds
uitgevoerde missie of een actueel onderwerp belichten.

Gezellig bijpraten

De voorzitter spreekt de genodigden toe tijdens de Algemene
Ledenvergadering

druk, daarna startten de meeste het welverdiende
weekeinde. Het bestuur, maar volgens ons ook
alle aanwezige leden, kijken met veel plezier op
een heel gezellige dag terug.Voor die leden die
helaas de reünie hebben gemist, omdat je die dag
zonodig gewoon moest werken, hoop ik dat je volgend jaar komt bijdragen aan de feestvreugde.
Zonder veel mensen tekort te doen, wil ik hierbij
majoor Emile Kaspers en zijn team bedanken voor
de goede organisatie.

Verenigingsnieuws: Reünie 5 oktober
Onze reünie op 5 oktober was heel gezellig.
Er werden weer veel ‘oude’ uitzendverhalen
opgerakeld. Na de koffie ging de ‘harde kern’
naar de Algemene Leden Vergadering, waar het
bestuur zich weer mocht verheugen in het
vertrouwen dat de leden uitspraken over het
gevoerde beleid en de financiële verantwoording. Bovendien werden alle voorgestelde bestuurswijzigingen bekrachtigd. Na ruim 35 minuten vergaderen, kon de tap los. Paresto verzorgde
uiteraard weer een heerlijke nasimaaltijd, waarna
de reünie op een stevige voedingsbodem werd
voortgezet. Tot een uur of vijf bleef het gezellig
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Armed Forces Day in de Verenigde Staten in het teken van
waardering voor veteranen
Elk jaar wordt er door de Nederlandse ambassade in Washington een Armed Forces Day georganiseerd. Dan komen zoveel mogelijk van de ruim
230 Nederlandse militairen die in de VS werken
naar de ambassade, om weer bijgepraat te worden over alle belangrijke zaken (beleid) waar
men in Nederland op Defensiegebied mee bezig
is. Ook wordt er dan een grootse receptie georganiseerd met alle, voor Nederland, belangrijke relaties in de VS, zoals hoge Amerikaanse militairen,
politici, ambassadeurs, defensieattachés, onze
Minister en CDS en ga zo maar door. Dit jaar nam
ik vanuit mijn werk bij Internationale Militaire
Samenwerking van 11 tot 13 september deel aan
dit programma om het Nederlands beleid uit te

Arie Vermeij met de Kapitein ter Zee, Jos Leenders, NL
permanente vertegenwoordiger bij de VN en zijn echtgenote tijdens de
borrel op Armed Forces Day

dragen. Mijn eerste leuke verrassing was dat ik
van het vliegveld werd opgehaald door onze
voormalige penningmeester Nicole Hooft. Een
nog grotere verrassing was dat tijdens de receptie door de Nederlandse ambassadeur en
Minister van Middelkoop een aantal aanwezige
veteranen in het zonnetje werd gezet. Er werd
door de Minister en ook door de (toekomstige)
Amerikaanse CDS veel waardering uitgesproken
in de richting van ‘oude’ en ‘jonge’ veteranen vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden. Eén van
die veteranen die in het zonnetje werden gezet,
was onze voormalige penningmeester en Bosnië
veteraan Nicole Hooft.

Nicole Hooft in gesprek met minister Van Middelkoop en de
Nederlandse ambassadeur in de VS

Kopij
Zijn er leden die iets te vertellen hebben over hun
huidige of inmiddels afgesloten uitzending, stuur
een goed verhaal met een paar foto’s naar onze
secretaris.

Leden
Ten slotte is ons ledental inmiddels gestegen tot
ruim 450.Wil je jezelf of iemand anders aanmel-

den als lid van de VVVGFPI, kan dat bij onze secretaris vvvgfpi@home.nl of surf naar onze website www.vvvgfpi.nl. Op onze website kun je via
het gastenboek of de links mogelijk ook je ‘oude
kameraad’ terugvinden, artikelen over uitzendingen lezen en foto’s bekijken. Afsluitend nog een
allerlaatste verzoek van onze ledenadministratie;
geef a.u.b. je nieuwe adres door als je verhuist.
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Regimentsflitsen

Prinsjesdag 2007
Tekst: Kap der Fuseliers Ferry du Pree, commandant A-Tijgercompagnie 17 Painfbat GFPI
Dinsdag 18 september 2007. De 3de dinsdag in
september, beter bekend als Prinsjesdag.
De koningin rijdt op deze dag in de Gouden Koets
van paleis Noordeinde naar het Binnenhof in Den
Haag en leest in de Ridderzaal de troonrede voor.
In de troonrede staan de belangrijkste plannen
van de regering voor het komende jaar.
Als Garderegiment vervult 17 Painfbat GFPI een
belangrijke rol tijdens deze dag door, samen met
Garde Grenadiers en Jagers, op het Binnenhof de
erewacht te vervullen.
Namens 17 Painfbat GFPI was het de eer aan de
A-Tijgercompagnie en mocht ik net als in 2006
de rol van commandant van het detachement
vervullen en op de BA, adj Jeroen van Dijk,
na werd ook de vaandelwacht door de
A-ijgercompagnie geleverd, onder leiding van
Elnt Niels Verhoef stond.

Tot vervelens toe exerceren
Na het bekende passen van de ceremoniële pakken bij het Depot Ceremoniële Tenues (DCT) te
Rijswijk werd onder de bezielende leiding van de
CSM, de Smi Charrel van Sambeeck, driftig begonnen met het oefenen van de exercitie. Tot ver-

Allemaal in Ceremonieel Tenue
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velens toe werd er geëxperimenteerd met formaties. Dit alles om zo goed mogelijk voor de dag te
komen.Veel van deze experimenten haalden
overigens de startlijn niet, maar het geeft wel de
gedrevenheid en passie van de CSM aan, om het
17 Painfbat GFPI zo goed mogelijk voor de dag te
laten komen! De koningin staat immers bekend
om haar kritische blik. Na veel wikken en wegen
en vooral vooroefenen kwam uiteindelijk het
gevechtsplan tot stand. De basis was natuurlijk de
welbekende wapen- en sabelexercitie aangevuld
met enig gevoel voor show! Het vooroefenen
verliep niet altijd zonder horten en stoten. Door
uitéénlopende redenen als cursussen, ziekte,
blessures, schietserie en dergelijke, werd er dan
ook in diverse samenstellingen geoefend. Tijdens
de generale repetitie op maandag 17 september
werd er door de jury dan ook erg kritisch gekeken naar de deelnemers, waarbij de kritiek van
de bekende “Idols”-jury onder leiding van
Gordon volledig in het niet zou vallen!

File richting Den Haag en dan toch
geduldig afwachten
Dinsdag 18 september 2007. Het is 06.15uur.
Iedereen is aanwezig en heeft zijn helm en schoenen bij zich. De reserves worden bedankt en druipen teleurgesteld af.Waar blijft toch de bus? Die
stond in de file! Was dit het begin? Uiteindelijk
was de bus er om 06.30 uur. Snel de voeding,
wapens, en helmen inladen en checken of al het
personeel in de bus zit en dan gas erop.
Al snel stonden we in de file en bleek dat we niet
de enigen waren. Zo wat het gehele land had er
last van. Daarnaast regende het ook al aardig.
Gelukkig was de buschauffeur een voormalig
taxichauffeur en gingen we infiltrerend, via slinkse wegen, richting Rijswijk, maar uiteindelijk
moesten ook wij achter aansluiten in de rij. De tijd
begon te dringen.We moesten uiterlijk om 09.30
uur aanwezig zijn. Ik werd dus onrustig en begon
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de KMAR te bellen met het verzoek of zij ons langs
de file konden begeleiden. De koningin zou er immers niet vrolijk van worden wanneer 17 Painfbat
GFPI niet op het Binnenhof aanwezig zou zijn!
Helaas konden zij niet aan ons verzoek voldoen en
restte me niets anders dan geduldig afwachten.

Enthousiast publiek
Om 09.25 uur kwamen we aan op het DCT.Vijf
minuten van te voren, militaire tijd. Door de enorme verkeerschaos moesten er overigens nog
diverse eenheden komen.
Snel een bak koffie en naar het toilet, want anders
wordt je CT vies of moet je alles weer uitdoen.

De glimlach van Prinses Maxima

De glimlach van Prinses Maxima

Marcheren naar het Binnenhof

De laatste controle van de Ceremoniële Tenues,
het vaandel in laten treden om aansluitend de bus
in te gaan, die ons naar een plek zal brengen van
waaruit we naar het Binnenhof gaan. Gelukkig hadden we deze keer wel escorte van de KMAR.
Na het opstellen werden we onder muzikale begeleiding afgemarcheerd door CSM Van Sambeeck.
De RC, Overste Doense voorop, gevolgd door de
vaandelwacht en het detachement. Met veel
enthousiasme werden we door het publiek langs
de ereafzetting onthaald. Helaas werd, zoals wel
was afgesproken, de Fuseliersmars tijdens het
marcheren niet gespeeld.

Op het Binnenhof aangekomen namen de diverse
eenheden hun posities in en na de gebruikelijke
inspectie en eerbetoon, kwam uiteindelijk de
stoet met de Gouden Koets binnen en klonk al
snel de troonrede door de speakers, waarbij we
met gespitste oren naar de plannen omtrent
Defensie luisterden. Na het welbekende “leve de
Koningin” wisten we dat troonrede afgelopen was.
Nieuwsgierig werd er naar de Gouden Koets
gekeken toen deze voorbijkwam en de glimlach
van Prinses Maxima deed de pijn in de ledematen
verzachten.
Nog even strak blijven staan en weldra konden we
het Binnenhof verlaten. Heerlijk was het gevoel
toen we het Binnenhof verlieten. Het bloed begon
weer door je lichaam te stromen op plaatsen waar
het geruime tijd was afgekneld! Met een trots
gevoel liepen we langs de ereafzetting waar vele
collega’s stonden opgesteld. Trots, omdat we
weer een goede prestatie hadden geleverd en de
eer van het Regiment hadden hoog gehouden.
Volo et Valeo!

“Je draagt de geschiedenis als het ware met je mee”
Interview met Regimentsadjudant
Jeroen van Dijk

Tekst: Hans Sonnemans
Vrijdag, half acht ’s morgens. Uw hoofdredacteur
zit tegenover Jeroen van Dijk, adjudant onderofficier der Fuseliers, gekleed in trainingspak. Sinds
24 augustus 2007 is hij Regimentsadjudant van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene en tevens

bataljonsadjudant van 17 Pantserinfanteriebataljon GFPI. Met een beker koffie in de hand,
gaan we zitten voor een kennismakingsinterview
voor het Regimentsblad.

Dienstplichtig sergeant
Jeroen van Dijk is 43 jaar, getrouwd met Ellen en
vader van Rik (13 jaar) en Bas (9 jaar). In zijn
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momenteel schaarse vrije tijd badmintont hij
graag. Hij is net een week terug van de herdenking in Wolverhampton. Jeroen was daar samen
met Regimentscommandant LKol Joost Doense,
Genm bd Rudi Hemmes en Kol bd Ton Herbrink.
“Het kost ons veel tijd en energie om daar jaarlijks aanwezig te zijn. Het is echter de moeite
waard om daar te staan, samen met de vertegenwoordigers van de voormalige Brigade, bij
de graven van de mannen die daar destijds zijn
achtergebleven.”
Van Dijk trekt in 1982 voor het eerst het groene
pak aan, in opleiding voor dienstplichtig sergeant, eerst aan de School voor Reserve Officieren
Infanterie, daarna aan de KMS (Koninklijke
Militaire School; opleiding onderofficieren).
Hij besluit beroepsmilitair te worden. Zijn eerste
parate functie is die van groepscommandant bij
de Bravo compagnie van het 17e in Oirschot, toen
nog Regiment Chassé. Tot 1990 blijft hij bij het
17e, onder meer als OPC van het
Verkenningspeloton. Daarna wordt hij instructeur
bij de KMA (Koninklijke Militaire Academie;
opleiding officieren).

Het regiment
In 1995 keert hij terug naar “het Oirschotse
Zand” en het 17e Painfbat. Als OPC bij de Alfa
compagnie krijgt hij daar het voor het eerst het
Fuselierembleem op de baret en het koord om de
schouder. In 1998 vertrekt hij weer naar Weert,
naar de KMS, en vervult daar functies als SMO en
bij het Kenniscentrum. In 2003 weer terug naar
Oirschot en het 17e, en wel als CA (compagniesadjudant) van Alfa compagnie.“Juist in die functie
leerde ik het Regiment beter kennen en waarderen. Je hebt dan toch meer te maken met de oudstrijders en alles wat bij de traditie komt kijken.
Hoogtepunt was wel de 60-jarige herdenking van
de landingen in Normandië in juni 2004.Vooral als
je later de video’s terugkijkt en jezelf ziet lopen voor de wereldleiders.”Van Dijk marcheerde toen, gekleed
in het ceremoniële tenue, de erecompagnie
af.

De Compagniesadjudant van de
Alpha compagnie, 2003
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De erecompagnie afmarcheren in ceremonieel tenue tijdens de
herdenking van D Day 2004

Gesplitste functie
Blijkbaar smaakt die kennismaking naar meer.
Na een functie als PC, opnieuw aan de KMS, neemt
hij in augustus de functie van Bataljons- en
Regimentsadjudant (BA/RA) over van adjudant
Stef Friedael. Bataljons- en Regimentsadjudant,
een gesplitste functie. Als RA is hij “door ervaring
en opvoeding” de drager en bewaker van de regimentstradities, uiteraard samen met de
Regimentscommandant. Hij ziet de waarde van
die tradities zeker in.“Ze dragen absoluut bij tot
een cohesie binnen en buiten het bataljon.”
Als BA is hij, door zijn opgebouwde ervaring,
de adviseur en het klankbord van de commandant. Hij is het aanspreekpunt voor de niveaus
1 en 2 van het bataljon (militaire basisvaardigheden, skills en drills) voor het individu (niveau 1)
en voor de groep en het wapensysteem (niveau 2)
en begeleider en coach voor de kaderleden van
het bataljon.

Nuchter
Op mijn vraag wat het Garderegiment Fuseliers
bijzonder maakt, reageert hij nuchter.“Ik had mij

Bataljons- en Regimentsadjudant vanaf 24 augustus 2007
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zeker ook ingezet voor de tradities van een ander
regiment, omdat het van waarde is voor de eenheid. De tastbare geschiedenis en het contact met
de oud-strijders maakt het echter wel veel
gemakkelijker. Het staat toch wat dichterbij.”
Die nuchterheid blijft, ook als ik vraag naar zijn
gevoel bij zijn eerste formele optreden in september j.l. bij Prinsjesdag en de aanwezigheid in
Wolverhampton.“Met name de herdenking in
Wolverhampton geeft je wel het gevoel dat je een
representant bent van iets dat veel verder gaat
dan het Oirschotse. Je draagt de geschiedenis als
het ware met je mee.”

zig was. Hij wil dat zeker voortzetten en bijdragen
aan de binding van de veteranen, oud en jong.
“Hierbij heb ik zeker ook aandacht voor de jongeren, want zij zijn de dragers van de
Regimentstraditie in de toekomst.”
Als ons gesprek bijna ten einde is, gaat de deur
open en roept een collega:“Je bent een top BA!”
Er was een probleempje met afzethekjes langs de
nieuwe weg voor het stafgebouw en ook hier heeft
de BA/RA zijn verantwoordelijkheid genomen en
blijkbaar naar tevredenheid zaken geregeld. Een
mooi voorbeeld van zijn veelzijdige functie en
een blijkbaar tevreden kaderlid! Het lijkt mij een
mooie afsluiting van ons gesprek.

Veteranen
Bij zijn aantreden heeft hij gemerkt dat het warme
regimentsgevoel bij zijn voorganger goed aanwe-

Bezoek Welsh Guards
Tekst: Tlnt der Fuseliers Andreas Tabor, PC,
2e pel, Charly Beren-Cie
In het kader van mijn “Rode Patten” opdracht
moest ik op zoek naar een – eventuele – connectie
tussen het GFPI en de Welsh Guards in Engeland.
Deze opdracht ontstond doordat de C-Cie eind
2006/begin 2007 onder bevel stond van de Welsh
Guards tijdens de uitzending in Bosnië (EUFOR-5).
Het eerste onderzoek begon in ons eigen
Regimentsmuseum en op het internet.Verder
schreef ik een brief naar LtCol Stanford, de BC
van de Welsh Guards. Binnen 2 dagen kreeg ik
een mail van hem met een uitnodiging om bij hun
eenheid, in Londen, op bezoek te komen. Na enig
overleg werd de periode 22 t/m 25 oktober uitgekozen voor het bezoek. Kapitein Vrenken, de CC
die vanwege de uitzending veel bekenden binnen
de Welsh Guards had, ging met mij mee. Dit om te
kijken of ik me wel zou gedragen en om te kijken
wat de opties zijn voor wat meer formele banden
met de Welsh Guards.

Koningin. In de ochtend hadden we nog tijd om
naar de “changing of the guard”-ceremonie te
gaan kijken. Dit is een ceremonie van een uur,
waarbij de erewacht van het paleis wordt afgelost.
De ceremonie trekt veel toeristen, en ondanks het
herfstweer was het toch behoorlijk druk.Wij, als
gasten van de Welsh Guards konden langs de toeristenmassa door de poort naar binnen lopen.
Vanaf de binnenkant van het hek konden we de
ceremonie goed bekijken.
We werden de hele week gelegerd in het officiershotel. Daar kregen we iedere avond een zeer
goede maaltijd. De Britten werken nog met ‘gesloten maaltijden’, waarbij iedereen om 20.00 uur
aan tafel gaat.Verder is er bediening. Op de dinsdagavond bood de BC, LtCol Stanford, ons een
maaltijd aan waarbij alle officieren van het bataljon aanwezig waren.

Officiershotel in Wellington Barracks
Op maandag 22 oktober vlogen we van
Amsterdam naar Londen en werden daar opgehaald op het vliegveld. Daarna werden we naar
Wellington Barracks gebracht. Deze kazerne ligt
echt in hartje Londen.We logeerden op minder
dan 200 meter van het paleis van de Britse

Deel van de officiersmess van de Welsh Guards
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Brigade werd vermeld. Alleen noemden de
Britten het de Royal Netherlands Brigade. Maar
dat maakt niet uit, wij wisten wie ze bedoelden!

“Ceremony of the keys”

Welsh Guards bereiden zich voor op bezoek van
Saudi-Arabische Koning Abdullah

Graven in de Regimental Archives
De eerste middag werd besteed aan het graven in
de ‘Regimental Archives’. Hier konden we onder
andere een kijkje nemen in de officiële dagboeken die door de staven van de diverse bataljons
van de Welsh Guards in de oorlog werden bijgehouden. Op de tweede dag mochten we snuffelen
in de bibliotheek van het Imperial War Museum.
Dit was een redelijk unieke ervaring, omdat dit
alleen op afspraak kan. Onze begeleider, 2Lt
James Olszowski, had voor ons een afspraak
gemaakt. Met alleen een beetje aantekenmateriaal mocht je de bibliotheek betreden en alle boeken werden voor je opgezocht door het personeel. De bibliotheek beschikte ook over een
archief met ongepubliceerde dagboeken en
memoires. Zo heb ik bijvoorbeeld een dagboek
vast gehad van een 22 jarige soldaat van de Welsh
Guards. Hierin stond letterlijk wat hij had gedaan
per dag. Ook zaten er foto’s en tekeningen in van
hem en zijn kameraden. In meerdere boeken
vonden we informatie waarin de Prinses Irene

Op woensdagavond werd ons bezoek afgesloten
met een bezoek aan de ‘Ceremony of the keys’.
Dit is de ceremonie waarmee de ‘Tower of
London’ wordt afgesloten. De ‘Tower of London’
was vroeger de residentie van de Koning of
Koningin. Nu liggen hier de kroonjuwelen van de
koninklijke familie. De ceremonie mag maar door
een klein gezelschap worden bezocht. Dat alleen
al maakte het vrij uniek. Sinds de 14e eeuw wordt
deze ceremonie al, dagelijks om 22.00 uur uitgevoerd. Er zijn maar een aantal keren geweest dat
de ceremonie niet is uitgevoerd.
Al met al hebben we een goed en nuttig verblijf
gehad. De Welsh Guards hebben veel moeite
gedaan om ons te ontvangen en hebben erg veel
leuke activiteiten voor ons geregeld. Ze hebben
mij zelfs uitgenodigd om met hun 6 weken op
oefening te gaan naar Belize (Midden-Amerika)
voor een jungle training. Helaas kon dit niet
omdat ik zelf in deze periode op oefening moet
naar Duitsland. Mogelijk een andere keer?

Resultaat
Ook het onderzoek heeft resultaat opgeleverd.
De Prinses Irene Brigade en de Welsh Guards
hebben beiden gevochten bij Beringen in België.
De details volgen in een document dat ik aan onze
Regimentscommandant zal overhandigen. Ik hoop
dat ons bezoek het begin vormt van een langdurige relatie met de Welsh Guards.

Dutch War Graves Memorial Service
Tekst: Maj der Fuseliers Emil Kaspers
Elk jaar wordt er in Wolverhampton een herdenkingsdienst gehouden op de begraafplaats gelegen aan Jeffcock Road. Op deze mooie begraafplaats liggen de overleden leden van de KNBPI
die tijdens hun trainingsperiode in de periode
1941 tot augustus 1944 het leven hebben gelaten.
Ook dit jaar was het Regiment, met een deputatie
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van 7 personen, vertegenwoordigd op de ceremonie die speciaal voor de KNBPI door de Royal
Britisch Legion (City of Wolverhampton Central
Branch) wordt georganiseerd.
Na aankomst in Wolverhampton op vrijdagavond
werden wij hartelijk verwelkomd door de vertegenwoordigers van de Branch Wolverhampton.
In het kort werd de herdenkingsceremonie
doorgenomen en de Kol bd Herbrink bood aan de
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voorzitter en de vice-voorzitter, de heren Mellor
en Purnell, een fles jenever aan.

Kranslegging op de begraafplaats aan
Jeffcock Road
De ceremonie zelf vond plaats op de zaterdagochtend. Nadat alle deelnemers bij de ingang van
de begraafplaats waren opgesteld en de burgemeester van Wolverhampton was gearriveerd
werd deze aan ons voorgesteld.
Na het voorstellen liepen we naar de plaats waar
de 26 leden van de KNBPI hun laatste rustplaats
hebben gevonden. De ceremonie was zeer stijlvol. De Sgt Janssen las de namen van de overledenen voor en vervolgens werd er een krans gelegd
door de Regimentscommandant en de
Regimentsadjudant en door de voorzitter van de
KNBPI de Generaal bd Hemmes en de kolonel bd
Herbrink. Aansluitend werd er namens de
Nederlandse regering nog een krans gelegd door

De deelnemers aan de ceremonie

Een gebed voor de overledenen wordt uitgesproken

Adjudant Wip, toegevoegd militair attaché in
Engeland. De ceremonie werd besloten met de
volksliederen van Nederland en Engeland.

Receptie
Na de ceremonie vond er nog een receptie plaats
op het gemeentehuis van Wolverhampton.
De burgemeester heette ons van harte welkom.
Na het welkomstwoord van de burgemeester
hield de kolonel bd Herbrink een toespraak en
bood hij de burgemeester de penning van de
KNBPI aan.Vervolgens hield de Regimentscommandant nog een toespraak en kreeg de
burgemeester als herinnering een fles Calvados.
De voorzitter en de vice-voorzitter van de Royal
Britisch Legion (City of Wolverhampton Central
Branch) kregen elk een heupflacon van het
Regiment aangeboden.
We kunnen opnieuw terugkijken op een zeer stijlvolle en geslaagde herdenking.

Regimentsweetjes
Programma Regimentsjaardag op
vrijdag 11 januari
Hieronder vindt u het programma van de
Regimentsjaardag.
09.00 - 09.30 uur: Ontvangst genodigden in
“De Treffer”.
09.35 uur:
Opstellen voor herdenkingsplechtigheid.
09.45 - 10.30 uur: Herdenking bij het
monument
11.00 - 11.30 uur: Regimentscross.

12.00 - 14.00 uur:
12.00 - 13.00 uur:
14.45 uur:

15.00 uur:
16.00 – 18.00 uur:

Sport- en schietwedstrijden.
Lunch genodigden in
“De Treffer”.
Opgesteld t.b.v.
de commando-overdracht van
C-13 Mechbrig.
Commando-overdracht
C-13 Mechbrig.
Prijsuitreiking en
Regimentsborrel in
“De Treffer”.
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Invasiekoord versleten

Adj Frank Janssen heeft per ommegaande een
koord gestuurd, zodat Hans de Leeuw weer in vol
ornaat met koord kan defileren.
En dit was de reactie:

De redactie ontving onderstaand e-mailtje
Geachte Mevr. Swinkels,
Kunt u aan de betreffende instantie doorgeven,
dat mijn invasiekoord na een 70+ jaren flink
versleten geraakt is en dat ik er graag een
vervanging van zou willen ontvangen per luchtpost
naar mijn onderstaand adres. Ondanks het feit dat
ik de volgende week de leeftijd van 88 jaar bereik,
neem ik - gezond en wel - nog trouw deel aan
diverse oud-strijders ceremonies in vol Nederlands
veteranenornaat, hier ter plaatse en elders.
Eventuele kosten zal ik gaarne laten overmaken.

Met mijn juist ontvangen vers Invasiekoord
versierd, haalde ik gisteren de voorpagina
hier bij het neerleggen van een krans ter
nagedachtenis aan de gevallenen van de
KNB Prinses Irene gedurende de herdenkingsplechtigheden bij de cenotaaf
in het stadspark van Kelowna, BC, Canada.

Met vriendelijke groeten en bij voorbaat dank,
Hans de Leeuw (KNBPI 1940-'45) 105 - 877 K.L.O.
Road, Kelowna, B.C.V1Y-9R1
Canada

Regimentskalender 2007-2008
DATUM

ACTIVITEIT

LOCATIE

BIJZONDERHEDEN

4 oktober

Reünie 4e GRPI

Oirschot

4e bat GRPI / det Bcie +Uitzendvlag en Vaandelwacht d.z.v. Acie

5 oktober

Reünie VVV GFPI

Oirschot

Ost d.z.v. Acie

11 oktober

ROOV Borrel

Oirschot

11 oktober

Reünie 5 en 6 GRPI

Oirschot

5e en 6e bat GRPI / det Acie+ Uitzendvlag en Vaandel wacht d.z.v. Bcie

27 oktober

Bevrijding Tilburg

Tilburg

RC, BA, Oud-strijders KNBPI en C-Ststscie

3 november

Bezoek Wolverhampton

UK

Det volgt d.z.v. BA

14 december

Beëindiging + Koordenuitreiking

Colijnsplaat

Zie batorder, org C-Ccie (vaandelwacht + uitzendvlag d.z.v. Bcie)

19 december

ROOV Borrel

Oirschot

11 januari

Regimentsjaardag

Oirschot

20 maart

Beëdiging en koorduitreiking

’s Heerenvijvers d.z.v. Ststcie Vaandelwacht en uitzendvlag d.z.v Acie.
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Bataljonsnieuws
Herdenking Bevrijding Eindhoven
Tekst: Eltnt der Fuseliers Marcel Kerstens,
pelotonscommandant van de C-Beren-Compagnie
Op dinsdagavond 18 september 2007 vond de
herdenking van de bevrijding van Eindhoven
plaats. Een 50 man sterke afvaardiging van
C-Beren-cie 17 Painfbat GFPI nam deel aan het
defilé. Met deze deelname legden we een directe
link tussen de veteranen van 1940 en de huidige
krijgsmacht.

18 september 1944
Op 18 september 1944 trokken de geallieerde
legers Eindhoven binnen en bevrijdden zo een
van de eerste steden in Nederland van de Duitse
bezetting.Vanuit het noorden kwam het Amerikaanse leger, vanuit het zuiden de Engelsen en ze
troffen elkaar op de kruising van de Aalsterweg
en de binnenring van de stad. Als enige stad in
Nederland gedenkt Eindhoven sinds 1944 elk jaar
deze bevrijding. Daarnaast probeert de stad met
deze happening jonge volwassenen duidelijk te

maken, dat vrijheid niet vanzelf komt en waard is
om voor te strijden. Echt opvallend is de buitengewoon grote opkomst bij deze herdenking.
In 1940-1945 werden jonge soldaten naar het voor
hen onbekende Europa gestuurd om ons te
bevrijden en onze vrede te handhaven. Dat is niet
anders, dan dat wij nu uitgezonden worden om
vrijheid te brengen en vrede te handhaven.
Het defilé bestaat dus niet enkel uit historische
legervoertuigen uit WO II en delegaties van oudstrijders. Sinds 1995 lopen er steeds meer “jonge
veteranen”, die deelgenomen hebben aan
Nederlandse vredes- en gevechtsoperaties over
de hele wereld, mee in het defilé. Om de link met
de Koninklijke Landmacht te bevestigen lopen er
ook detachementen van 13 Mechbrig mee. De
Charlie Compagnie 17 Painfbat GFPI vormde één
van deze detachementen. Ook in dit detachement
bevonden zich vele reeds uitgezonden militairen.
Zo kregen de toeschouwers in Eindhoven de kans
respect tonen aan militairen die zich elders hebben ingezet voor vrijheid. Net zoals toen!

Cambrian Patrol 2007
Tekst: Tlnt der Fuseliers Renzo Wessels,
PC MRAT peloton Ccie
“The Cambrian Patrol is the premier patrolling
event of the British Army. The exercise is arduous
and concentrates on leadership, teamwork, physical fitness and achieving the mission”
Zo begon de uitleg in het inschrijfformulier voor
Cambrian Patrol 2007 (CP 2007), een
langeafstandspatrouille oefening. Uitdagend en
avontuurlijk tegelijk.
Na positieve geluiden uit het peloton was het duidelijk: MRAT peloton C-cie gaat deelnemen aan
CP 2007!
Zogezegd zogedaan. Steun werd niet alleen toe-

gezegd van de brigade, het bataljon en de cie.,
maar daadwerkelijk gegeven. Bergschoenen werden gekocht, SMP pakket werd geregeld, vervoer
voor alle oefenweken stond klaar en ook de financiële steun bleef niet uit. Hier kon ik iets mee.We
werden vrijgesteld van alle tactische oefenweken
en na overeenstemming kon ik mijn eigen trainingsprogramma uitvoeren.We hebben getraind
in Limburg,Vogelsang,Winterberg, GarmischPartenkirchen en Holzminden, waar we onze eindoefening hebben gehouden.
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Trainen rivercrossing in Winterberg

Het programma verliep niet zonder problemen.
Er ontstonden gedurende de training blessures
die op een gegeven moment zo ernstig waren, dat
ik dacht dat we niet eens met 8 man aan de start
konden verschijnen. Dat is een eerste vereiste
waar je aan moet voldoen, wil je in aanmerking
komen voor een medaille, 8 man erin en 8 man
eruit!

Laatste fysiek trainingsmoment in Wales
Ons laatste fysieke trainingsmoment lag in Wales.
Het beklimmen van de hoogste berg van de Black
Mountains: de Penny-Fan. Een beruchte berg waar
de SAS altijd de intest houdt. En waarom die berg
zo berucht is hebben we gemerkt. Onderaan startte we met redelijk weer maar halverwege sloeg
dit om in zeer dichte mist met regen, dat van
onder scheen te komen. Mooie ervaring maar
iedereen begreep ook dat als we dit weer zouden
hebben tijdens de Cambrian Patrol we het zwaar
zouden krijgen.

Op de top van Penny-Fan in de mist!

Na deze laatste fysieke prikkel moest ik helaas de
beslissing nemen om mijn plaatsvervanger niet
mee te laten lopen in verband met een knieblessure. Hij werd vervangen door de 1ste reserve.
Dit zou ons punten kosten tijdens de patrouille
maar aankomen met minder dan 8 man was geen
optie. De nieuwe plaatsvervanger werd nu de
Fuselier die het best Engels sprak.

De start en de opdracht
1 november 06.00 uur, melden op het eerste contactpunt midden in een klein plaatsje.We waren
ruim op tijd en het spel kon beginnen.We werden
doorverwezen naar het brigade verzamelgebied
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en daar aangekomen afscheid genomen van de
teammanager en de chauffeurs. Ik werd als ploegcommandant direct apart genomen voor bevelsuitgifte en de jongens moesten de radiocheck
uitvoeren en ondergingen een kitinspectie. Na
anderhalf uur kwamen we weer bij elkaar in ons
onderkomen en na mijn bevelsuitgifte aan de
groep, die ondersteund werd door een prachtig
gemaakte maquette, konden we ons gereed
maken voor vertrek.
Onze opdracht was een CTR uitvoeren op een
locatie in vijandelijk gebied. Niemand was te
vertrouwen en wegen en gebouwen dienden te
worden vermeden. Ondanks ons zorgvuldig
uitgekozen route kwamen we vijand tegen en dat
kostten ons een boel zweetdruppels.Via Agent 1,
partizaan van vriendelijke strijders, kwamen we
ruim binnen de gestelde tijd op ons doel.
Na tweeëneenhalf uur verkend te hebben
maakten we drie km verderop contact met eigen
troepen.Verbaasde gezichten kregen we daar,
aangezien ze ons pas 2 uur later hadden
verwacht. Dit leverde ons extra slaaptijd op.

“Bakkie poeroet”
’s Morgens 06.00 uur mochten we weer verder
vertrekken om de eigen lijn te bereiken. Dit liep
weer via een partizaan aan de rand van een mijnenveld. De partizaan leidde ons door het mijnenveld maar toen we door het mijnenveld liepen
vond er een enorme ontploffing plaats: een partizaan was op een mijn gestapt. Meteen zette ik de
patrouille aan het werk: er werd een route naar de
gewonden vrijgemaakt, radio werd opgebouwd,
Heli Landing Site (HLS) uitgezet en de combat life
savers (cls’ers) maakten zich gereed voor behandeling. Na afloop kreeg de patrouille en in het
bijzonder de cls ‘ers complimenten voor de wijze
van optreden. Deze complimenten kwamen nog
eens sterker door aangezien ze werden gegeven
door een militair die daadwerkelijk zijn been
moet missen door een mijnongeval.
Even bijkomen met een bakkie poeroet en dan
weer verder. Hier ging het navigeren even niet
goed: door het mooie weer, vermoeidheid en
omdat we op dat moment van het ene kaartblad
op het andere liepen (lees: gewoon even niet
opletten!) kregen we 11/2 km aan de broek. Dat
was zuur. Zeker omdat het al niet helemaal meezat. Even te voren heb ik besloten om van een
patrouillelid zijn spullen over de groep te verdelen in verband met een opspelende blessure.
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Maar…We waren nog met z’n achten en dat is wat
telde! Nog een paar uur. Maar deze uren zullen
ons altijd blijven heugen!

Verschrikkelijke tocht
Na een verschrikkelijke tocht van 6 km over
‘”open terrein’’ (laag gras, hoog gras, beekjes,
steile hellingen, moeras, rivier etc) kwamen we
aan bij een beveiligd verzamelgebied van eigen
troepen. Nu ging het echt snel. De ene opdracht is
nog niet afgelopen of de andere begint al. Eerst
een ‘call for fire’, dan een verplaatsing, vechten
uit een hinderlaag, 2 km stompen, heuvel op met
2 mortier granaten en volledig omgehangen met
body armour, nog even rustig 200 meter door een
riool te kruipen. Hier kwamen we erachter dat
een riool niet gemaakt is om in te lopen. Hierna
volgde de kitinspectie en aansluitend de tactische

debriefing.We waren dolblij toen de ondervrager
ons Endex gaf en een vreugdekreet kon ik niet
onderdrukken.
Nu eerst een biertje op zaal en dan gespannen
afwachten welke beoordeling we zouden krijgen.
Iedereen had een voldaan gevoel en het moest
gek lopen wilden we geen medaille in de wacht
slepen. Toen kwam de award ceremony.Wij waren
aan de beurt:‘’17th Armoured Infantery
Batalion…………. Bronze!’’
Gelukkig en voldaan, dat was het gevoel wat me
bijblijft van dat moment. Ik had natuurlijk
gedroomd van zilver de nacht ervoor, maar dat
blijft een droom. Ik weet wel dat we nu de ervaring binnen het bataljon hebben en gerichter
kunnen trainen voor volgend jaar en dan komt zilver wel heel dicht bij! Nu alleen nog wat idioten
vinden die dit werk willen doen en nog leuk vinden ook!

Charlie beren in Uruzgan (deel 2)
Tekst: Sgt der Fuseliers Max, namens de mannen
van het 1e peloton Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene, de Charlie berencompagnie uit Oirschot
Hier dan nog even een mail uit Uruzgan. De laatste
mail werd gestuurd toen we ongeveer 2 maanden
hier zaten, inmiddels zit het er al weer bijna op en
hoeven we nog maar een week of twee. (Inmiddels
is iedereen gelukkig weer terug in Nederland, red.)

De afgelopen 2 maanden
De laatste twee maanden waren pittig en het ging
niet allemaal zonder slag of stoot, ik zal de laatste

Contact met de lokale bevolking

2 maanden even chronologisch doorlopen. Dan
zal meer duidelijk worden wat we allemaal gedaan en meegemaakt hebben; 11 Tank, uit
Oirschot, is het gebied in gevlogen om bij ons de
kampwacht over te nemen. Dit betekende voor
ons meer de poort uit en vaker je gezicht kunnen
laten zien in bepaalde gebieden om goodwill te
kweken bij de burger bevolking.

Vierdaagse patrouille
Dag 1; Bezoek aan een politiepost
Op de eerste dag van onze Vierdaagse patrouille
gingen we naar één van de politieposten in het
gebied om daar een praatje te maken met de
commandant. Daar aangekomen hebben we
meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om
een aantal politiemannen les te geven in het doorzoeken van auto’s. (Hoop dat ze er iets van hebben
onthouden want volgens mij waren ze stoned).
Daarna hebben we vanuit deze politie post nog
even een patrouille gedaan om ons gezicht te
laten zien in die omgeving.
Dag 2; Compagniesactie richting greenzone
Vanuit Poentjak hebben we een compagniesactie
gedaan richting de greenzone, het doel daarvan
was om te kijken hoe de tulbanden (Taliban) daar
op zouden reageren. In eerste instantie bleef het
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Opleiden van Afghaanse politie op het doorzoeken van voertuigen

rustig totdat er een man, met baard en tulband,
onze kant op kwam gelopen. Hij vroeg ons of hij
de baas kon spreken, dit om hem te vragen of wij
vandaag niet wilden vechten omdat hij dat niet zo
leuk vond. Het klonk logisch, als hij een lokale
burger zou zijn. Toen deze man weer terug ging
naar de plek waar hij vandaan kwam, werd er
al snel vanuit diezelfde kant een vijandelijk
mortiervuur geopend. Daarnaast werd er wat in
onze richting gevuurd door klein kaliber wapens.
Heel jammer voor deze meneer, met baard en
tulband, na een tijdje zag zijn huisje er helaas niet
zo mooi meer uit. Gelukkig aan onze zijde geen
bijzonderheden.

Dag 3; Bommen van de Taliban
Opnieuw vanuit Poentjak de patrouille weer opgestart richting de Baluchi vallei. Dit om daar een
aantal opstellingen te verkennen voor een mogelijke vervolgopdracht. Op de locatie aangekomen, foto’s maken enz.Wat ons opviel was dat de
vrouwen en kinderen weer in grote getale wegtrokken uit dat gebied. Op het moment dat wij
naar een andere opstelling wilden rijden begonnen de bommen van de Taliban weer te vallen.
Ook bij de 2de opstelling was het wegtrekken
van vrouwen en kinderen aan de orde. Op het
moment dat wij de opstelling verlieten vielen er
weer een paar vijandelijke mortieren, hetzelfde
geval dus als bij de eerste opstelling. Toen we voldoende informatie en beeld hadden zijn we terug
gegaan langs de greenzone. Bij een uitloper van
de greenzone dachten we twee maal een uitschot

Zoeken naar bermbommen op kritieke terein delen

te hebben waargenomen en besloten toch maar
even de bak, lees voertuig, in die richting te zetten. Op het moment dat we de bak in de richting
hadden staan kwamen we erachter dat dit maar
goed was ook. Op dat moment werden er twee
rpg’s (antitank granaten) onze kant opgeschoten.
1 rpg was gericht op het voorste voertuig, deze
rpg miste het voertuig. De 2e rpg miste niet en
raakte mijn voertuig. Gefeliciteerd Taliban, raak!
Gelukkig voor ons was de rpg niet goed gedetoneerd (ontploft) en kwamen er alleen wat splinters en wat vuur van kruid over ons heen. Op hetzelfde moment detoneerden er nog twee 107mm
raketten achter ons. Erg geschrokken uiteraard,
maar toch gingen we gewoon door met onze drill.
Ik kreeg al snel van mijn chauffeur te horen dat hij
bloed in zijn gezicht had en we hebben toen maar
even een relatief veilig plekje opgezocht om hem
te behandelen. Gelukkig bleek het allemaal mee
te vallen en waren het alleen wat splinters van het
frontpantser. Toch hebben we hem voor de zekerheid met de heli naar Tarin Kowt laten vliegen om
Voertuig op IED (bermbom)gereden
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er een arts naar te laten kijken. Tijdens het beantwoorden van het vijandelijk vuur reed, tot overmaat van ramp, een van onze voertuigen op een
IED (berm bom). Het was een klap die door merg
en been heen ging. Gelukkig zagen we ondanks
het stof en de rook, alweer iets bewegen en maakten wij ons klaar om daar hulp te verlenen. Eerst
de genie naar boven en wij erachteraan met de
gewondenbak. Toen we boven aankwamen stonden er al wat jongens naast de bak en werd er
duidelijk gemaakt dat botbreuken en kneuzingen
het geval waren. Ook is er bij deze actie een heli
aan te pas gekomen en konden deze mannen snel
afgevoerd worden naar Tarin Kowt. Het voertuig
was niet meer te herstellen en is door de QRF
(quick reaction force) opgehaald en afgevoerd.
Wij zijn die avond terug gegaan naar Poentjak.
Dag 4; Zelfmoord aanslag
Opnieuw vanuit Poentjak de patrouille weer
opgestart naar Tarin Kowt, kamp Holland, om de
gewonden van de vorige dag nog even te bezoeken voordat deze met het vliegtuig richting
Nederland zouden gaan. Dus vroeg weg en snel

Afghaans leger helpt tijdens patrouille

De mannen uit het voorste voertuig vertrouwden
het niet en besloten om onder pantser te gaan
zitten. Nadat het nog een keer duidelijk gemaakt
werd dat hij toch echt uit de auto moest stappen,
trapte hij het gas in en reed schuin tegen het voertuig aan waarna de auto explodeerde. Door goed
te handelen is ernstig letsel voorkomen, alleen
wat brand wondjes en wat blast letstel (letsel vanwege de luchtdruk van de explosie) was het
gevolg, overigens zat de schrik er wel weer goed
in. Ook hier is de QRF bij geweest om mee te helpen met het opruimen van de puinhoop. Het voertuig van de zelfmoordenaar was totaal vernietigd
en ons voertuig heeft de eerste 2 km nog op eigen
kracht terug kunnen rijden. Afscheid nemen is
nooit leuk maar voor 2 jongens was de missie tot
een einde gekomen, zij moesten 2 dagen na de
IED terug naar Nederland om in Utrecht geopereerd te worden. Beiden aan een knie en de ander
ook nog aan de enkel. Zij zijn, naar horen zeggen,
heel goed opgevangen door ons eigen Bataljon
uit Oirschot (mensen, super bedankt hiervoor!!!).
Ze maken het nu naar omstandigheden goed.

Overblijfsel van auto na zelfmoord aanslag. Tegen een ypr aangereden

terug was de bedoeling. Dit lukte vrij aardig en
het tempo zat er wel goed in. Er waren een aantal
zaken die anders dan normaal waren, het viel op
dat het erg rustig was op bepaalde stukken en dat
er een politie post bijna niet, dan wel veel minder
bezet was vergeleken bij normaal. Het voorste
voertuig maande daarom ook iedereen tot uitstappen en van de weg af te gaan. Ons voorste
voertuig kwam, vlak voor een crossing, een rood
zwarte auto tegen. Ze maanden de auto aan de
kant te gaan en sommeerden de bestuurder uit te
stappen. Deze baard deed echter net of hij het
niet begreep en begon te seinen met zijn lampen.

Vanaf een heuveltop de situatie in een oord bekijken
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Even tot rust komen
Iedereen was erg ontdaan van hetgeen deze
4 dagen gebeurd was.We misten in één klap een
groepscommandant, plaatsvervanger en een
goede dosis humor binnen het peloton.
Om alles op een rijtje te zetten hebben we
daarom van de baas een paar dagen extra rust
gekregen. De voertuigen die verloren waren
gegaan moesten we weer ergens vandaan toveren
om straks weer compleet te zijn. Daarnaast
hebben deze dagen in het teken gestaan van
onderhoud aan zowel materieel, als personeel.
Er zijn veel gesprekken geweest over de gebeurtenissen.

De missie gaat door
Na een paar dagen rust en onderhoud moesten
we weer aan de slag, onze beurt voor de QRF.
Er waren wat vreemde ontwikkelingen in Chora
omtrent een politiecommandant die van zijn functie afgezet zou worden door de regering. Bij de
rest van de politiemannen bracht dit teweeg dat
zij niet meer aan het werk wilden.
Dit moest voorkomen worden door een praatje te
maken met de nieuwe gouverneur van Uruzgan.
De QRF werd gemobiliseerd en we gingen op
weg naar de gouverneurs compound.Onderweg
moesten er helaas weer een paar schoten gelost
worden op een auto.
Deze kwam vanuit een zijweg gescheurd en had
ons waarschijnlijk niet gezien. Gelukkig is dit
goed afgelopen en we zijn uiteindelijk goed op de
compound aangekomen. De gesprekken verliepen goed en de politie bleef aan het werk. De terugweg verliep soepel en er deden zich geen bijzonderheden voor.

Patrouille op een aftakking van de hoofdweg
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Een afgeschoten rpg van de taliban

Posters verwisselen in Tarin Kowt
Met de 2e QRF actie die we moesten doen waren
we minder gelukkig, we moesten in Tarin Kowt
posters gaan verwisselen. Nou is dat niet zo erg
maar dit was de dag tijdens de ramadan waarop
de hemelpoorten open stonden en die naar de hel
gesloten waren. De perfecte gelegenheid voor
zelfmoordenaars om dan hun slag te slaan, maar
goed ook die patrouille is goed verlopen.We hebben gelijk nog even van de gelegenheid gebruik
gemaakt om bij de moskee een praatje te maken
evenals bij het ministery of justice, verder nog
even een patrouille gedaan over de bazaar
(Afghaanse markt).
De laatste QRF actie die we moesten doen was
een mogelijke IED ruimen. Er waren vanuit
Poentjak graafwerkzaamheden gezien op een
locatie waar wij wel vaker met de voertuigen
stonden, dus mogelijk een bermbom.Wij werden
aangewezen om deze op te sporen en onschadelijk te maken. Op deze dag was het Suikerfeest
waardoor het erg druk op straat was.We hadden
opstellingen ingenomen in de omgeving van
Poentjak en de geniegroep deed zijn werk, niks
gevonden overigens. Al snel werd wel duidelijk
dat een paar honderd meter verderop de Taliban

Een 500 ponder na contact met taliban vanuit de green zone

288216_Vaandel_84

12-12-2007

12:00

Pagina 31

aan het groeperen en organiseren was om bij ons
te komen en mogelijk een actie te ontplooien.
Hier hebben we gelukkig nog even “een stokje”
voor kunnen steken door indruk te makken en
hen aan te pakken met wat 81 mm granaten.
Verder verliep de terug keer van Poentjak naar
kamp Holland rustig.

Laatste keer naar Poentjak
Dit zou voor ons de laatste keer Poentjak zijn, van
daaruit nog een aantal patrouilles gedaan bij dag
en bij nacht. Al snel kwamen we er achter dat we
ook bij nacht onder waarneming liggen van
Taliban en dat zij dingen tegen ons probeerden
voor te bereiden op het moment dat ze een
vermoeden hadden waar we heen zouden gaan.
Bij de laatste patrouille moesten we een aantal
doorgangen controleren die we mogelijk bij de
vervolgopdracht moesten gebruiken. Tijdens die
patrouille is er nog een riedel automatisch vuur
over ons heen gevlogen maar verder geen bijzonderheden. Op enkele kilometers van Poentjak
werden weer graafwerkzaamheden gezien op de
top van een heuvel. Dit werd even bekeken door
een vliegtuigje met camera aan boord.Wat bleek,
de Taliban was opstellingen aan het graven om

Een 500 ponder bij kala kala (chora)

Een mooi stukje woestijn

Bereden patrouille hoofdweg
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Zoek de ezel

vandaaruit ons te kunnen aangrijpen. Die opstellingen hebben we maar even dichtgemaakt door
er een paar flinke bommen op en in te gooien,
met goed resultaat. Ons laatste officiële Poentjak
uitstapje zat erop. Nu op naar de grote actie.

Het schoon vegen van de Baluchi vallei
Deze opdracht hebben we natuurlijk niet alleen
gedaan, heel ons bataljon was buiten de poort en
we hadden hulp van Australische troepen,
Engelse gurca’s, de ANA (Afghan National Army),
nog een stel Amerikanen en heel veel luchtsteun.
Wij zouden de actie inluiden vanuit Poentjak, door
een schijnaanval uit te voeren, om op die manier
de Taliban te vinden en te voorkomen dat zij naar
de Baluchi mond zouden trekken om daar andere
troepen van ons lastig te vallen.
Dit is uiteindelijk nog wel een beetje gelukt, er
vlogen weer een aantal rpg’s langs de voertuigen

en de oogjes waren op ons gericht. Zo kon de rest
van het bataljon de mond van de vallei in en wij
weer terug naar Poentjak.Wij vertrokken enkele
minuten later daar ook heen om te ondersteunen.
Er is daar in twee dagen nog best wel wat lood
door het voorterrein heen gevlogen. Daarna hield
de Taliban het voor gezien, we waren met te veel
man voor ze. Er zijn huizen doorzocht met goed
resultaat; een aantal opslag plaatsen voor wapens,
munitie, geld en drugs gevonden.
Na een dag of tien in opstellingen te hebben
gestaan, zijn we weer naar Poentjak gegaan om
daar nog een aantal verdachte huizen te doorzoeken, helaas met weinig resultaat; drie oude
wapens en wat afval van munitie.
Na 23 dagen buiten de poort is het ook wel weer
even fijn om terug te gaan naar kamp Holland
voor een lekkere douche en wat normaal eten.

Aftellen
We hebben inmiddels het onderhoud en het
tellen van materiaal weer opgepakt, om het zo
goed mogelijk over te dragen aan onze opvolgers
van het 44e . Deze zullen over enkele dagen
binnen komen. Dan zullen we nog een keer de
poort uit gaan om ze wegwijs te maken in het
gebied en dan zit onze uitzending erop. En gaan
we naar het wel verdiende Kreta. Als het goed is
komen daar ook onze twee mannen naartoe die
eerder naar huis moesten, dat hopen we natuurlijk.We zijn in ieder geval een rugzak aan
ervaring rijker en zullen van al deze gebeurtenissen gebruik maken in de toekomst om ook dit
over te dragen naar een nieuwe club. Maar eerst
nog even een paar dagen scherp blijven!!

Shooting Eagles
Tekst: Vaandrig Mathijs.Creemers, PC eenheid 6,
B-Eagle-cie
In de periode van 29 oktober t/m 9 november
2007 nam de B-Eagle-Cie deel aan twee oefeningen: OVG-2 en SOB-1. In deze twee weken is er
maximaal gewerkt aan niveau 1 en niveau 2 zaken.
Tijdens de ISK week is er onder leiding van de
instructiegroep OVG en de eigen kaderleden
getraind op de basistechnieken. Heel Oostdorp
was bezet door de Eagles en gedurende de eerste
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twee dagen werd in bijna elk huis wel een inbraak
raam, inbraak hoog of inbraak mangat uitgevoerd.
Voordat iedereen daadwerkelijk in de huizen ging
oefenen hield Adjudant Krouwel van de instructiegroep een verhaal in de leszaal om ervoor te
zorgen dat iedereen “in het plaatje” zat.
Gedurende de week werden de basistechnieken
uitgebreid en werd er steeds meer in groepsverband gewerkt. Uiteindelijk werden er op
donderdag scenario’s nagespeeld waarbij twee
groepen door het oord verplaatsten, vuurcontact
kregen en vervolgens het huis zuiverden.
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Vechten met FX munitie
Het sluitstuk was het vechten met de FX munitie.
Dit werd op het einde van de donderdag en op de
vrijdagochtend gedaan. De FX munitie zette iedereen op scherp, want de inslag van zo’n verfpatroon leverde al snel pijnlijke plekken op. Dit
maakte de acties realistischer. De FX helm gooide
echter vaak roet in het eten, want die beperkte het
zicht behoorlijk.
Al met al hebben de groepen tijdens de OVG-2
week goed kunnen trainen. De FX munitie heeft
laten zien aan welke zaken nog gewerkt moet worden. Hopelijk krijgt deze week dan ook zijn vervolg in herhalingsoefeningen OVG om het niveau
vast te houden en te blijven verbeteren.

Schietprogramma in Bergen, Duitsland
Een week later was het weer raak en gingen de
Eagles naar Bergen om daar de gevechtsschietvaardigheid op peil te brengen. Door omstandigheden moesten de infanteriepelotons noodgedwongen uitgestegen werken. Het MRAT peloton
heeft wel met de voertuigen opgetreden en met
de boordwapens kunnen vuren.
Het daadwerkelijke schietprogramma besloeg
maar drie dagen, want de maandag en vrijdag
werden in beslag genomen door de verplaatsing
heen en terug. In die drie dagen is er maximaal
geschoten. Dat kon ook, want elk peloton had de
hele dag een baan voor zichzelf. Daarnaast was er
voldoende munitie en was deze steeds op tijd.
Alle pelotons hebben op de banen met verschillende scenario’s gewerkt, al dan niet met com-

Huis zuiveren

mandovoering. De nadruk lag op het groepsniveau, maar daar waar mogelijk werd ook met
meerdere groepen of zelfs met het hele peloton
opgetreden. Op woensdagavond zijn er oefeningen geschoten bij verminderd zicht, waarbij onder andere het tunnelen werd geoefend. Tussen
de schietoefeningen door had het MRAT peloton
een dagdeel de beschikking over het übungsdorf, waardoor ze de aangeleerde OVG skills daar
in de praktijk konden brengen.

Twee biertjes van de BC
Gedurende de week hebben de pelotons flink wat
hulzen kunnen maken en het niveau 2 weer op
peil kunnen brengen. Dit werd ook nog eens benadrukt door LKol Doense bij het bataljonsappèl
op donderdagavond. Daarom kon iedereen na het
appèl op kosten van de BC twee biertjes drinken
in de bataljonsbar.

Basistechnieken trainen

33

DFD Optimaal vernieuwd
Een nog betere dekking tegen een scherpe premie!
DFD Optimaal: de ongevallenverzekering die onder vrijwel alle omstandigheden dekking biedt. Dus niet alleen dekking voor
privé- en standaard militaire risico’s, maar ook tijdens uw deelname aan bijvoorbeeld peace support operations (PSO). De
afgelopen jaren heeft deze verzekering zich bewezen. Duizenden militairen maken inmiddels gebruik van DFD Optimaal.
DFD zoekt continu naar verbetering van haar producten en
diensten. Zo hebben we samen met AIG Europe (Netherlands)
N.V. ook DFD Optimaal verbeterd. Naast de reeds bestaande
dekking voor molest, biedt de vernieuwde DFD Optimaal nu
ook:
•
•
•
•

Een betere dekking voor ‘vliegend personeel’;
Verhoogde invaliditeitpercentages;
Scherpere premies; zowel voor individuen als gezin;
Traumadekking voor verzekerde en het thuisfront.

Optie

Kapitaal bij overlijden en blijvende invaliditeit

Voor wie geldt DFD Optimaal?
Voor al het defensiepersoneel zonder uitsluiting van het
personeel van het Explosieven Opruimingscommando
(EOC), de Brigade Speciale Beveiligingsoperaties
(BSB) van de Koninklijke Marechaussee, de Bijzondere
Bijstandseenheid (BBE) van het Korps Mariniers en de
Dienst Speciale Interventies (DSI).
DFD Optimaal afsluiten?
Bel vandaag nog met DFD De Financiële Dienstverleners
op (040) 20 73 100 of nog sneller: Sluit DFD Optimaal
online af via www.dfd.nl/optimaal.htm..

Standaard

Vredesmissie (PSO)

Daggeld bij
ziekenhuisopname

Maandpremie
individueel

Maandpremie
gezin

I

€ 10.000

€ 20.000

€ 15

€ 6,00

€ 10,00

II

€ 25.000

€ 50.000

€ 25

€ 7,50

€ 13,50

III

€ 50.000

€ 100.000

€ 50

€ 12,50

€ 20,00

IV

€ 100.000

€ 200.000

€ 100

€ 25,00

€ 35,00

Bestaande DFD Optimaal verzekerden profiteren per 1 januari 2008 ook van de verbeterde dekking, voorwaarden en
premie! Zij ontvangen hierover binnenkort een brief.

AIG Europe (Netherlands) N.V. treedt op als risicodrager voor DFD Optimaal.
AIG Europe (Netherlands) N.V. is onderdeel van American International Group, Inc (AIG),
één van ‘s-werelds vooraanstaande verzekeringsorganisaties en financiële dienstverleners.
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