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DOOR HANS SONNEMANS, HOOFDREDACTEUR.

Jonge veteraan
“Hans, ken je me nog?”  Ik stond in het museum tij-
dens de viering van het 70-jarig jubileum van ons 
Garderegiment Fuseliers en keek in het vriendelijk 
glimlachende gezicht van een jonge blonde vrouw. 
Meteen wist ik het weer: “Yvonne!” Ruim vijftien jaar 
geleden werkte ze bij de sectie 1 van de bataljons-
staf van 17 Painfbat GFPI in Oirschot.

De kapster uit een klein dorpje in Friesland werd be-
roepsmilitair, Fuselier en vertrok in 1996 op vredes-
missie naar het voormalig Joegoslavië, met om de 
schouder het oranjeblauwe Irenekoord. Nu stond ze 
daar: een zelfverzekerde jonge vrouw met een 
mooie maatschappelijke carrière, moeder en vete-
raan. Ze was weer even terug in het Oirschotse Zand 
bij haar regiment!

Geen geschiedenis
Vanzelf gingen mijn gedachten weer terug naar 
1996, naar die grote oude vliegtuighangar op het 
militaire vliegveld Eindhoven. Vele honderden men-
sen bij elkaar. Familie en vrienden van militairen die 
op het punt stonden te vertrekken op vredesmissie. 
Een missie om de nog zeer instabiele vrede in 
Bosnië-Herzegovina te handhaven. 

IFOR-2. Voor het eerst sinds de politionele acties in 
het voormalig Nederland-indie vertrok vrijwel het ge-
hele Fuselierbataljon (B-, C-, SSVOstcie en Batstaf) 
voor een risicovolle missie in een voormalig oorlogs-
gebied. Ik realiseerde me hoe het was om mensen 
die ik kon, vrienden en collega’s, te zien vertrekken 
voor een gevaarlijke taak. Geen oefening ditmaal, 
ook geen blauwe VN-vlag maar een echt “groen” 
optreden, met alle risicico’s die daarmee verbonden 
zijn. Geen geschiedenis, geen veteranenverhalen 
maar militairen in het hier en nu.

Irenekoord
Nooit vergeet ik die stilte bij de emotionele toe-
spraak van generaal Hemmes die “zijn” mannen en 
vrouwen kwam uitzwaaien, namens alles oud-strij-
ders van de voormalige Irene Brigade. Voor het eerst 
zouden ze het oranjeblauwe invasiekoord (vanwege 

de uitzending omgedoopt tot Irenekoord) tijdens de 
missie op hun gevechtspak dragen: symbool voor de 
verbondenheid met de oud-strijders en hun 
Fuseliertraditie.

Inmiddels is IFOR-2 ook geschiedenis geworden. 
Vele malen stond ik sinds die tijd op een vliegveld. 
De missies werden alleen maar gevaarlijker, het ge-
weldsniveau nam alleen maar toe. Terecht zijn de ve-
teranen van de voormalige Irene Brigade en de 
Indië-bataljons trots op hun traditievoortzetters die 
hun taken zo goed en professioneel uitvoeren. Het 
oranjeblauwe koord werd sinds die eerste keer in 
1996 gedragen in Bosnië maar ook in Cyprus, het 
Midden-Oosten, Kosovo, Irak en Afghanistan.

Rode Draad
Veel Fuseliers die deelnamen aan IFOR-2 hebben in-
middels de dienst verlaten en zijn nu zelf (jonge) ve-
teranen. Langzaam maar zeker nemen ze de fakkel 
over van hun voorgangers. Op 25 juni 2011, tijdens 
de Nationale Veteranendag, presenteerden ze zich, 
de oude(re) en jonge veteranen. Veteranen zoals 
Yvonne. 

In de “Rode Draad” blikken we terug op de mannen 
en vrouwen van 17 (NL) Mechbat GFPI, met foto’s 
van IFOR-2.

Ik wens u weer veel plezier met deze Vaandeldrager!

PS Net voor de afsluiting van de kopij voor deze 
Vaandeldrager, bereikte ons het bericht dat Ben 
Dankers op 6 september op 66-jarige leeftijd is over-
leden. Ben werkte van 2000 tot begin 2010 als vrij-
williger bij Regimentsverzameling Brigade en Garde 
Prinses Irene. Zijn zoon Dave werd in 1996 uitge-
zonden met IFOR-2 en Ben was toen actief in het 
thuisfrontcomite. We zullen hem niet vergeten.

VAN DE REDACTIE
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Regimentsgenoten,
Met de zomervakantie net weer achter de rug schrij-
ven we inmiddels alweer september 2011, altijd een 
drukke maand voor het Regiment. Daardoor zouden 
we bijna vergeten dat er in die tussenliggende maan-
den ook veel is gebeurd.

Zo hebben onze oud-strijders en veteranen op 25 
juni weer deelgenomen aan de Nationale 
Veteranendag in den Haag. Dit keer met veel regen 
en op een modderig malieveld maar wel met dezelf-
de sfeer en kameraadschap als in voorgaande jaren. 
Veel toespraken en gesprekken waren toegespitst op 
de inspanningen en offers die door onze militairen 
zijn verricht maar bevatten ook allemaal een toespe-
ling op de enorme bezuinigingen die aan Defensie 
zijn opgedragen. De effecten daarvan voor onze 
mannen en vrouwen in het Bataljon zijn nog steeds 
niet helemaal duidelijk, maar er wordt momenteel 
hard gewerkt aan verschillende blauwdrukken en 
voorstellen voor reorganisaties. Dat er veel voor ie-
dereen gaat veranderen is al wel duidelijk.

Toch blijkt uit de resultaten van de afgelopen periode 
dat wij zekerheid putten uit onze eigen kracht. De 
eerste schietserie in Bergen-Hohne (DEU) met ons 

VAN DE REGIMENTSCOMMANDANT

nieuwe gevechtsvoertuig de CV90, heeft laten zien 
dat we dit zeer geavanceerde apparaat steeds beter 
leren kennen en bedienen. Daarvan getuigt onder 
andere dat alle daartoe in staat gestelde bemannin-
gen, zijn gecertificeerd voor hun opgedragen schiet-
oefeningen. Een mooi resultaat. 

Ook zijn velen van u in de afgelopen periode met 
mij er getuige van geweest, dat twee prominente 
Fuseliers afscheid hebben genomen van hun actieve 
dienstperiode. Op 13 juli is oud-regimentscomman-
dant Kolonel Luuk Vermeulen begonnen aan zijn wel-
verdiende FLO en op 8 september heeft Majoor Toon 
de Bresser ook zijn zeer dienstbare en indrukwek-
kende dienstperiode afgesloten. Ik wens beide zeer 
gewaardeerde Fuseliers een mooi, gezond en active-
rend FLO toe en hoop hen nog vaak te mogen ont-
moeten op onze regimentsbijeenkomsten.

Op 1 september is het mij gelukt, na veelvuldig pro-
beren van beide kanten, om weer aanwezig te zijn 
bij een activiteit van onze Belgische vrienden van het 
Bataljon Bevrijding/5e Linie. Nu ons beider operatio-
nele verplichtingen in Afghanistan zijn afgelopen, 
gaan wij proberen om de contacten wederom te ver-
sterken.

En dat het druk is in september blijkt wel uit de aan-
wezigheid van het Regiment in Roermond op 3 sep-
tember bij de Nationale herdenking van onze geval-
len sobats van de Indie-bataljons. Een mooie, altijd 
indrukwekkende, maar dit jaar erg warme herden-
king.
Verder was het Vaandel ontplooid in Beringen op 6 
september, waar traditioneel de Bcie deelneemt aan 
de jaarlijkse herdenking en was een delegatie 
Fuseliers op 8 september aanwezig in den Haag 
voor de jaarlijkse Gardeborrel met ons zuster 
Regiment Garde Grenadiers en Jagers. 

Zo is er veel in deze aflevering om te informeren en 
te bekijken. Ik wens u veel plezier toe bij het lezen 
van deze vaandeldrager.

Volo et Valeo

TEKST: HENK DE BOER, LUITENANT-KOLONEL DER FUSELIERS, REGIMENTSCOMMANDANT
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VAN DE STICHTING BRIGADE EN GARDE

Geen (of weinig) nieuws is soms 
ook goed nieuws.

Hoewel het anno 2011 niet ongebruikelijk is om mi-
nimaal 1x per uur aan je omgeving te laten weten 
waar je mee bezig bent, behoort uw voorzitter nog 
tot een generatie die pas van zich laat horen als hij 
denkt iets relevants te melden te hebben.
Aan de andere kant moet u wel op de hoogte blijven 
van het feit dat er een Stichting Brigade en Garde 
bestaat en waar die zich mee bezig houdt.
Om die reden (en we hebben in de loop der tijden 
natuurlijk wel veel nieuwe Regimentsgenoten gekre-
gen) leek het mij zinvol om nog eens in simpele be-
woordingen uiteen te zetten, wat de doelstelling van 
de Stichting is, hoe ze dat in de praktijk tot uitvoe-
ring brengt en wie in het Bestuur van die Stichting 
daarvoor verantwoordelijk zijn.

In algemene zin is de doelstelling van de Stichting 
om de handhaving van de tradities van het regiment 
te bewaken en te bevorderen en deze tradities uit te 
dragen. En voorts om de saamhorigheid binnen alle 
geledingen van het Regiment te bevorderen.

In de praktische uitvoering betekent dat, dat we als 
overkoepelend orgaan functioneren over alle vereni-
gingen, die met het Regiment zijn verbonden en pro-
beren de de activiteiten van deze verenigingen on-
derling af te stemmen en te ondersteunen.
Daarnaast zijn ook het beheer van de 
Regimentsverzameling en de uitgifte van ons vereni-
gingsorgaan “de Vaandeldrager” kernactiviteiten 
van de Stichting.
En hoewel deze activiteiten, qua belang uiteraard 
ondergeschikt zijn aan uitzendingen en ook aan de 
dagelijkse praktijk van operationeel opwerken, le-
vert het hieraan wel een wezenlijke bijdrage.

Alle geledingen van het Regiment zijn dan ook in de 
Stichting vertegenwoordigd te weten:
- de VOS KNBPI (oudstrijders  “Irenebrigade”)
- de VOSIB (oudstrijders Indie-Bataljons)
- de VVOGFPI (officieren)
- de ROOV (onderofficieren)
- de VVVGGPI (het overkoepelende orgaan voor al 
onze veteranen “jong en oud”) 
- “het Genootschap” (de vereniging, waarbinnen 
eenieder, die zich op enigerlei wijze verwant 
   voelt met het Regiment, zijn aanhankelijkheid kan 
betuigen)

Daarnaast bestaat het Bestuur uit:
-de voorzitter
-de secretaris/tvs Regimentskapitein
-de penningmeester ( nu lkol H. Laurens)
-de Regimentscommandant
-de Regimentsadjudant (tvs Vz ROOV)
-de Conservator Regimentsverzameling (nu Hans 
Sonnemans)
-de Hoofdredacteur van “de Vaandeldrager”(nu 
Hans Sonnemans)
-de Eindredacteur van “de Vaandeldrager” (nu 
Bianca den Outer)

Per jaar vergaderen we naar behoefte, dwz als goed 
gaat 3 tot 4 keer per jaar.

Als actuele informatie kan ik u alleen maar melden, 
dat alle “Vaandeldragers” vanaf nr 19
online op www.fuseliers.nl. te bezichtigen zijn. Ook 
de nrs 1 t/m 5 zijn inmiddels toegevoegd.
Leuk om te zien hoe het Regimentsblad toen ontstond.
In de loop van het jaar hopen we de ontbrekende 
nummers te complementeren.

Volo et Valeo

TEKST:KEES NICOLAI, VOORZITTER STICHTING BRIGADE EN GARDE
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VOSKNBPI
A. Hoogwerff 16 maart 2011 Oud-Beijerland
Mevrouw G.J.W. Riemersma-Wessels  06 mei 2011 Leeuwarden
H. Hendriks 10 juli 2011 Emmen

Vierde bataljon GRPI
N. Vriend (1e Cie) 14 november 2010 Andijk
J. Schonewille (1e Cie) 31 maart 2011 Hollandscheveld
Mevrouw Van Besouw-Ooms 10 mei  2011 Vught
J. Kieft 23 mei 2011 Putten
J. Dantuma 26 juni 2011 Rotterdam
J. Jansen (OstCie) juni  2011 Zoelen
F. Wolbert (3e Cie) 1 augustus  2011 Uden
B.Verlaek (3e Cie)* 12 augustus  2011  Weert
Mevrouw E.Th. Ariëns - Mulder 17 november  2010 Rotterdam
echtgenote van P.A.G. Ariëns (4e Cie)

Vijfde bataljon
F. Overdijk 1 september  2010 onbekend

Zevende Bataljon GRPI
J.Boersma 4e Cie 16 juni  2011 Enschede
D. ten Brug Staf 6 juli  2011  Hellendoorn

VVVGFPI
H.J.J. Hoeberichts majoor der Fuseliers bd  17 oktober  2010 Sittard
L. van der Drift, Kolonel der Fuseliers bd 16 december  2010 Brussel (B)
Th. Goosen Luitenant Kolonel der Fuseliers bd   2 mei  2011   Neede

IN MEMORIAM

Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de 
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, Indië Bataljons GRPI en het Garderegiment 
Fuseliers Prinses Irene.
Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dier-
bare. Moge zij rusten in vrede!

5

IFOR-2. Lekker eten was er ook: de speciale Indonesische maaltijd 

verzorgd door Charles van Gelden en zijn vrienden
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De regimentsverzameling voldoet aan de kwaliteits-
eisen die hier voor staan, zelfs zo goed dat de her-
ijking in 2010 geen problemen opleverde. Voor de 
komende vijf jaren is de inschrijving weer een feit.

De term “museum” wordt echter bewust niet gebruikt: 
sinds vorig jaar gaan spreken we liever van “histori-
sche collectie” in plaats van “museum”. Dit komt om-

Museale taak
Veel (oud)Fuseliers kennen inmiddels de 
Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses 
Irene, gevestigd in de gebouwen 8 en 28 van de 
genm De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot.  
We gebruiken de kreet “regimentsverzameling” 
maar sinds 2005 is het een officieel in het 
Nederlands Museumregister ingeschreven museum. 

ons liepen onze eigen veteranen van het regiment en 
het geheel zag er volgens omstanders keurig uit. 
Uiteindelijk kwam de route weer uit op het Malieveld 
waar een rijstmaaltijd voor de deelnemende militai-
ren en veteranen klaar stond. Vervolgens werd er 
weer omgekleed op de Alexanderkazerne en reed 
de bus weer terug naar het Oirschotse waardoor we 
jammer genoeg niet langer van het evenement kon-
den genieten.
Veteranendag 2011 was uiteindelijk ondanks het re-
genachtige klimaat en de korte tijdsduur een mooie 
dag om met de veteranen op terug te kijken.

Dit jaar werd op 25 juni 2011 in Den Haag de vete-
ranendag georganiseerd. Dit is een groot evenement 
waarbij alle Nederlandse veteranen van alle tijden 
bedankt worden door het Nederlandse volk voor hun 
bewezen diensten. Dit gebeurt middels een groot op-
gezet feest op het Malieveld en een Defilé route 
dwars door het centrum van Den Haag. Bij deze ge-
legenheid zijn van alle militaire onderdelen eenhe-
den aanwezig om de veteranen te ondersteunen.
Dit jaar was door de bataljonscommandant besloten 
om deze klus te geven aan het verkenningspeloton. 
Net terug van een oefening in Marnewaard vertrok 
die zaterdag ochtend het “verkpel” met de bus rich-
ting de Alexanderkazerne om daar om te kleden in 
het CT. Nadat dit geregeld was, zijn we verplaatst 
richting het Malieveld waar er tijd was om te praten 
en ervaringen uit te wisselen met verschillende vete-
ranen onder het genot van een bakje koffie. Rond het 
middaguur ging het Defilé van start en werd er een 
route gemarcheerd door het centrum van Den Haag 
waarbij halverwege Zijne Koninklijke hoogheid 
Willem-Alexander de eenheden inspecteerde. Voor 

REGIMENTSFLITSEN

Fuseliers sterk vertegenwoordigd  
op Veteranendag Den Haag 

Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene:  
van museum naar historische collectie
DOOR HANS SONNEMANS, REGIMENTSCONSERVATOR
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dat de museale taak in de toekomst bij het nieuw te 
bouwen Defensiemuseum komt te liggen, terwijl de 
historische collecties van onder meer het CLAS zich 
vooral op de eigen achterban richten. Minder aan-
dacht voor het museale dus maar wel voor de eigen 
traditie en het regiment. De vroegere 
“A-verzameling” (Infanteriemuseum, Geniemuseum, 
Nederlands Artillerie Museum, Museum Nederlands 
Cavalerie) met als missie te komen tot een professio-
neel museum met een externe functie, is voorbij. Voor 
onze regimentsverzameling verandert er in eerste in-
stantie weinig. We zijn immers al vooral gericht op 
onze eigen traditiebeleving en achterban.

Het verzamelen van materiaal voor de historische 
collectie en het exposeren hiervan, blijft een doorlo-
pende taak voor de conservator en de vrijwilligers. 
“Hoezo, is het museum nog niet klaar dan?” is zo on-
geveer de meeste gestelde vraag. Nee, de histori-
sche collectie is eigenlijk nooit klaar. Er blijven hia-
ten in de collectie, er komen nieuwe inzichten en bo-
vendien gaat de geschiedenis verder. De missie in 
Uruzgan is inmiddels al historie geworden. 

De toekomst
Natuurlijk hebben de bezuinigingen binnen de 
Krijgsmacht ook hun invloed op het beheer en be-
houd van het cultuurhistorisch erfgoed. Er wordt veel 
gesproken over de ruimte die historische collecties in-
nemen in gebouwen en kazernes. Door het sluiten 
van kazernes komen historische collecties bijna op 
straat te staan (Museum Verbindingsdienst in Ede, 
Historische collecties van Limburgse Jagers en KMS 
te Weert). 

Er ligt een plan om de museummanagers van de 
voormalige “A-verzamelingen” als consulenten voor 
het historisch erfgoed van het CLAS in te gaan zet-

ten.  Door het verdwijnen van het Legermuseum en 
daarmee de museummanagers, zou deze (beroeps)
expertise voor het cultuurhistorische erfgoed van het 
CLAS geheel verloren kunnen gaan. Het is te hopen 
dat dit plan het gaat halen, zodat de ondersteuning 
behouden blijft, ook voor onze regimentsverzame-
ling. We kunnen immers ook steeds minder een be-
roep doen op de museumconsulenten van het 
Erfgoed Brabant (de provinciale ondersteuning).

Er komen enkele moeilijke jaren voor de historische 
collecties van het CLAS (net zoals voor de hele krijgs-
macht) maar we blijven vol vertrouwen in de toe-
komst!

Nieuwe vrijwilligers gezocht!
Momenteel is de samenstelling van het vrijwilligers-
team nogal terug gelopen (vanwege ziekte en “FLO” 
van enkele trouwe medewerkers). Voor het openhou-
den van de verzameling op woensdag, rondleidin-
gen (op afspraak) en registratie van de collectie zijn 
we dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige mede-
werkers. Een militaire achtergrond is natuurlijk heel 
mooi meegenomen maar geen must. Bij interesse 
graag contact opnemen met de conservator (Hans 
Sonnemans) op 06 2291 8886.

Open: iedere woensdag van 10.00 – 16.30 uur, 
meer info www.fuseliers.nl
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Op Uitnodiging van de burgemeester van 
Arromanches zijn op 5 juni jl. 6 oud-strijders, een 
partner van een oud-strijder, de penningmeester van 
de VOSKNBPI en 6 actief dienende militairen van 
het bataljon afgereisd naar Arromanches.

De reden was om deel te nemen aan de feestelijkhe-
den rondom D-day (6 juni 1944). Ieder jaar worden 
er in alle kustplaatsen tal van feesten georganiseerd 
om de landing in Normandië te herdenken.

Daarnaast vinden er ook tal van ceremonies plaats 
met veel oud-strijders om hun gevallen makkers te 
herdenken. Ook wij hadden ons eigen ceremonie op 
initiatief van de Nederlandse ambassade in Parijs. 

Maandag 6 juni hebben we deelgenomen aan de 
feestelijkheden en herdenking op uitnodiging van de 
burgemeester van Arromanches. Een zeer gevuld 
programma met een fantastische sfeer waarbij ook 
veel oud-strijders aanwezig waren uit het Verenigd 
Koninkrijk. Onze oud-strijders werden als VIPS be-
handeld en kregen de eerste rij bij het herdenkings-
concert.

Dinsdag 7 juni stond in het teken van onze herden-
kingsceremonie. Deze indrukwekkende ceremonie 

Herdenking D-day

TEKST: HELGA VAN STRATUM – MEINDERTSMA, KAPITEIN, HOOFD SIE S1

Intro battlefield tour door gen-maj bd Hemmes

Oud-strijders samen met de jongen garde

Eregroet na de kranslegging
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gevoerden, werkweigeraars en oorlogsslachtoffers 
van andere aard.  Zo ook op dinsdag 6 september 
2011. 

Achtergrond
De B “Eagle” compagnie faciliteert al sinds jaar en 
dag de herdenkingsplechtigheid in Beringen namens 
het 17e Pantserinfanterie bataljon GFPI samen met 
de lokale autoriteiten, het Belgische zusterbataljon, 
de oud-strijders van de Prinses Irene Brigade en het 
Belgische equivalent de Brigade Piron. Na een kerk-
dienst in de Sint-Pietersbandenkerk werd aangevan-
gen met de militaire ceremonie. Het opstellen van de 
detachementen werd gevolgd door het intreden van 
de vaandels. Het vaandel werd voorgegaan door 
Lkol Doense en Gen-maj bd Hemmes. Traditie ge-
trouw werd het vaandel gevolgd door enkele oud-
strijders, die lieten zien nog steeds vitaal te zijn. Na 
de afmars van ongeveer 2,5 km arriveerde het gezel-
schap bij het monument ter herinnering van het 
“Bruggehoofd Beringen”. 

Toespraken
De ceremoniële kranslegging bij het monument werd 
voorafgegaan door een tweetal toespraken van de 
waarnemend-burgemeester van de stad Beringen, 
schepen Anne Wouters-Cuypers, en namens de oud-
strijders Generaal-majoor bd Hemmes. De vanzelf-
sprekendheid van vrijheid voor de huidige generatie 
inwoners van Beringen werd door beide sprekers ge-

6 september 1944, de datum dat mede dankzij strij-
ders van ons regiment de stad Beringen (B) is be-
vrijd. Jaren later herdenken wij nog steeds, jaarlijks, 
op deze datum de gevallenen, geïnterneerden, weg-

werd afgesloten met een kranslegging oa door diver-
se hoogwaardigheidsbekleders van de Nederlandse 
ambassade, de burgemeester van Arromanches, de 
Duitse defensieattaché brig-genn bd van Vels en kap 
Plender gen-maj bd Hemmes en kap Wessels.

Woesndag 8 juni stond in het teken van de terugver-
plaatsing naar Nederland. De terugreis zou via de 
wegen leiden die de brigade in 1944 ook heeft af-
gelegd. Hierdoor kregen de aanwezige actief die-
nende militairen een battlefieldtour met als gids onze 
eigen oud-strijders. Een mooie en interessante afslui-
ting van deze indrukwekkende en zeer boeiende 
reis.

Herdenking Beringen

Aan aandacht geen tekort voor onze oud-strijders.

TEKST:EERSTE LUITENANT DER FUSELIERS VAN DEN HEUVEL C-VAANDELWACHT

Generaal-majoor bd Hemmes
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werden uitgenodigd om na de militaire ceremonie 
deel te nemen aan een koffietafel. Het militaire deta-
chement verplaatste terug door de stad Beringen 
naar de kerk. Na het uitreden van de vaandels wer-
den de detachementen van ons eigen bataljon en het 
regiment bevrijding/ 5e linie naar de koffietafel ver-
plaatst. 

Onder het genot van een hapje en een drankje werd 
er nog enige tijd nagesproken over de ceremonie. 
Tevens werd er op grote mate geïntegreerd tussen de 
oudste en de jongste fuseliers. De jonge collega's 
luisterden vol genoegen naar de verhalen van de 
oud-strijders. Na enige tijd keerde de rust terug in de 
zaal waar de koffietafel plaats vond. Hierop keerde 
onze fuseliers terug naar de kazerne gelegen bij het 
Oirschotse Zand. 

Jarenlang was hij bij 17 painfbat en het 
Garderegiment Fuseliers betrokken, als “TD-er der 
Fuseliers”. De laatste jaren werkte hij als adjudant 
bij de sectie 1 en hield zich onder meer bezig met de 
ondersteuning van veel regimentsactiviteiten. Op 31 
augustus jl. bevorderde Lkol der Fus Henk de Boer 
hem tot eerste luitenant, tijdens de schietserie in 
Bergen- Hohne, op baan 6 bij het CV90 schieten. 

De rang hoort bij zijn nieuwe functie en plaatsing bij 
de G1 op het hoofdkwartier van de 13e Brigade bij 
de Brigadestaf. Elnt Hans van Hest verlaat hiermee 
17 painfbat GFPI.  

Gefeliciteerd Hans en bedankt voor vele jaren trou-
we steun!

Bevordering Elnt Hans van Hest

noemd. Deze vanzelfsprekendheid is echter zwaar 
bevochten 67 jaar geleden, zoals ook vandaag de 
dag overal in de wereld wordt gevochten voor vrij-
heid.  Schepen Wouters refereerde aan de strijd voor 
vrijheid die afgelopen jaren, wereldwijd, het hevigst 
is geweest in decennia. In dat licht is het goed om stil 
te staan bij de wijze waarop wij vrijheid beleven, 
zodat we ons ervan bewust blijven maken dat dit 
zwaar bevochten is. Vanzelfsprekend is vrijheid dus 
zeker niet en mag het nooit worden, het is een kost-
baar goed.

Kranslegging
Na het ten gehore brengen van de Last Post gevolgd 
door beide volksliederen, de Brabançonne en het 
Wilhelmus, werden een aantal kransen gelegd door 
verschillende vertegenwoordigers. De aanwezige 
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het Veteranenlandgoed Vrijland na vele jaren noeste 
arbeid officieel geopend. De presentatie vond plaats 
met speeches door Dhr Gerrit Valk (voorzitter 
Veteranen Instituut) en Kolonel b.d. Helmuth 
Geerlings (voorzitter van Vrijland) en de IGK 
Luitenant-generaal Lex Oostendorp, in aanwezigheid 
van o.a de CDS Generaal Peter van Uhm. Het land-
goed omvat onder meer een informatieve en educa-
tieve veteranenwandelroute. Het doel ervan is bij te 
dragen aan begrip en waardering voor de verrichtin-
gen van de uitgezonden militairen. Het is een be-
zoek waard voor veteranen, gezinnen, schoolklas-
sen, etc. Daarnaast is op het landgoed een ereveld 
ingericht waar de as van veteranen en hun naasten 
kan worden verstrooid. Mocht je op bezoek willen, 
kijk op  www.veteranenlandgoedvrijland.nl   

Drukbezochte Roermond 
herdenking 3 september. 
De ruim 6200 jonge mannen en vrouwen, die in 
de jaren 1945-1962 het leven lieten tijdens mili-
taire acties in het toenmalige Nederlands-Indië en 
Nieuw-Guinea, zijn zaterdag 3 september her-
dacht. Dat gebeurde door meer dan 20.000 vete-
ranen en nabestaanden van de slachtoffers bij het 
Nationaal Indië-monument in het Nationaal 
Herdenkingspark in Roermond. Minister Hans 
Hillen sprak zijn waardering uit voor de inspannin-
gen die de Indië-veteranen destijds namens 
Nederland hebben verricht onder moeilijke omstan-
digheden. De bewindsman roemde de inzet van de 
Indië-veteranen in de afgelopen decennia om te ko-
men tot betere nazorg, maatschappelijke waarde-
ring en erkenning. Hillen concludeerde dat dankzij 
deze inzet Nederland tegenwoordig wel over een 

TEKST: KOL DER FUSELIERS ARIE VERMEIJ VOORZITTER 
VERENIGING VAN VETERANEN GFPI

In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over de 
VERENIGING VAN VETERANEN GFPI en per num-
mer zullen wij een actuele missie, een reeds uitge-
voerde missie of een actueel onderwerp belichten. In 
dit nummer is de schijnwerper gericht op IFOR-2.

Veteranenwet: Goed nieuws!
Het wetsvoorstel om alle naar missiegebieden uitge-
zondenen als veteraan aan te merken, is bij alle par-
tijen in de Tweede Kamer goed gevallen. Het ging ui-
teraard om veel meer dan ik in de aanhef hierboven 
noem, namelijk erkenning, waardering en zorg voor 
alle veteranen, inclusief actief dienende veteranen. 
In augustus besprak de Vaste Commissie van 
Defensie van de Tweede Kamer het wetsvoorstel. 
Belangrijke aspect daarbij was de bijzondere  
positie van veteranen ten opzichte van andere be-
roepsgroepen. Dit werd concreet verwoord in de 
voorstellen over de zorg en het zorgloket, revalida-
tie, re-integratie, inkomensvoorzieningen en criteria 
daarvoor, een veteranenregistratiesysteem, een vete-
ranenombudsman en communicatie door alle vetera-
nen – ook de nog actief dienenden -  het blad 
“Checkpoint” toe te zenden. Dit zijn allemaal voor-
stellen die ons als muziek in de oren klinken en bij-
dragen aan erkenning, waardering en zorg voor alle 
veteranen.

Veteranenlandgoed Vrijland 
officieel geopend
In aanwezigheid van veel veteranen die meededen 
aan de Veteranen Motorrit 2011 werd op 24  juni 

Voorzitter: Kolonel Arie Vermeij, Zoutmansweg, 26 2811 ET, Reeuwijk 
Secretaris: Luitenant-kolonel Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op 
Zoom, contact: vvvgfpi@home.nl
Penningmeester/ledenadministratie: Lucien van Groenestijn, Slakkenveen 403, 3205 GL  
Spijkenisse., tel. 0497-591943, e-mail: richardekelhoff@hotmail.com
Voor meer informatie: www.vvvgfpi.nl

VERENIGING VETERANEN VREDESMISSIES GFPI

Veteranenwet een stap voorwaarts!
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Leden
Ten slotte is ons ledental inmiddels gestegen tot bijna 
600, maar we vertegenwoordigen ongeveer 5000 
jonge veteranen, dus er kunnen nog wat leden bij. 
Wil je jezelf of iemand anders aanmelden 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 le-
denadministratie; geef a.u.b. je nieuwe adres door 
als je verhuist. 

volwaardig veteranenbeleid beschikt en veteranen 
nu wel de nazorg krijgen die zij verdienen.

Kopij
Zijn er leden die iets te vertellen hebben over hun 
huidige of inmiddels afgesloten uitzending of over 
hun vervolgloopbaan buiten defensie, stuur een 
goed verhaal met een paar foto’s naar onze secreta-
ris. Mocht je niet zo’n schrijver zijn, meldt je dan ge-
rust aan voor een interview. 

IFOR-2: DOOR BRIGADE-GENERAAL HANS VAN DER LOUW

15 jaar geleden werd een belangrijke nieuwe blad-
zijde toegevoegd aan onze rijke Regimentstraditie: 
de IFOR-2 uitzending. Als commandant van 17 GFPI, 
een samengesteld Bataljon, dat deel uitmaakte van 
een Britse Brigade, was het voor mij persoonlijk een 
onvergetelijke ervaring. 
Voor degenen die het vergeten zijn: in de zomer van 
1995 viel de enclave Srebrenica, vlak voor mijn 
commando-overdracht over 17 Painfbat in septem-
ber 1995. Tot dan was ik mij ervan bewust dat mijn 
commando een “bijzonder” karakter zou hebben. 

Het bataljon zou gaandeweg worden gevuld met be-
roepsmilitairen – de dienstplicht was een jaar eerder 
opgeschort – en als een compagnie gevuld was, zou 
die eenheid worden ingezet als deel van Dutchbatt 
in Srebrenica. Het bataljon zou dus vooral troepenle-
verancier zijn voor anderen. Dat veranderde nu ech-
ter snel. Onder internationale druk (vooral van de 
Amerikanen) werden de strijdende partijen (Moslims, 
Kroaten en Bosnische Serven) in Dayton, Ohio in de 
Verenigde Staten aan de onderhandelingstafel ge-
bracht en kwam spoedig een einde aan de oorlog. 
Een vredesmacht, nu onder NAVO-commando, de 
NATO Implementation Force (IFOR), ging het 
“Dayton Peace Agreement” afdwingen. 42 BLJ vorm-
de de kern van de 1e rotatie en 17 Painfbat werd 
IFOR-2. Om het krachtige mandaat goed inhoud te 
kunnen geven, kreeg het Nederlandse IFOR-bataljon 
ook een eskadron tanks mee (voor ons was dat het 
A-Eskadron van 42 Tkbat uit Havelte) en een 
Geniecompagnie (in ons geval 112 Pagncie uit 
Wezep). En voorts werd het bataljon versterkt met 
tientallen individuele militairen en zelfs enkele bur-
gers (tolken). De Acie ging niet mee (die werd als 
laatste gevuld met beroepspersoneel en was sowieso 
niet op tijd gereed voor de uitzending) en ging deel 
uitmaken van het opvolgende bataljon.

Het was al snel duidelijk dat met een deels gevuld 
bataljon dat versterkt wordt met twee eenheden van 
compagniesgrootte en een groot aantal individuele 
militairen, de eenheidsbinding een van de grootste 
aandachtpunten was. Konden we eigenlijk wel spre-
ken van een “bataljon” of was het eigenlijk meer een 

Herdenking IFOR-2

Lkol der Fus Hans van der Louw ontvangt de pennenset uit handen van 

voorzitter Jan Elbers van de Vereniging van Indiebataljons. Iedere 

uitgezonden militair van het bataljon zou zo’n pennenset cadeau 

krijgen van deze veteranen.
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afnemen (de zwarte baret bijvoorbeeld of typische 
geniegebruiken). Met name de BA, Toon de Bresser, 
heeft daarbij een hoofdrol gespeeld en wist (vrijwel) 
iedereen daarvan te doordringen. De parallel met 
de Irene Brigade hebben wij in dat kader nadrukke-
lijk ook genoemd: interessant hoeveel overeenkom-
sten er zijn tussen de samenstelling van de Irene 
Brigade en IFOR-2. Kijk maar eens welke wapens en 
dienstvakken in beide eenheden te vinden zijn… 
Overigens zorgden we er voor dat ook de Oud-
strijders van de Indië Bataljons bij 17 GFPI werden 
betrokken. Tijdens de grote koorduitreiking als afslui-
ting van onze eindoefening in Vogelsang reikten de 
Brigadeleden de invasiekoorden uit en de 
Indiëmannen de borstemblemen voor op het GVT. 
Een geweldig moment in onze 
Regimentsgeschiedenis! 

Terugkijkend, blijkt het dragen van het invasiekoord 
een gouden greep te zijn geweest. Het oogmerk, het 
(snel) vergroten van het “team”-gevoel, is absoluut 
bereikt. Toen ik later, jaren na de uitzending, weer in 
contact kwam met militairen van buiten het Regiment 
die tot 17 GFPI hadden behoord, bleek mij dat velen 
nog steeds het koord als een mooie herinnering aan 
een prima uitzending aan de muur hadden hangen. 
Het koord van de commandant van onze EOD-ploeg 
was zelfs beland in het EODD-museum….

verzameling van compagnieën en pelotons waar een 
uitgebreide staf boven werd geplaatst? De tweede 
uitdaging vormde de korte tijd tot aan de uitzending. 
Het bataljon werd ingepland voor juni 1996 (42 BLJ 
werd rond de jaarwisseling ontplooid) en dat was 
weinig tijd om de compagnieën te vullen en inzetge-
reed te stellen. We hadden echter geen keus en dus 
werd een intensief oefenprogramma opgesteld, reke-
ning houdend met de aanvankelijk matige vulling. 
Door velen werd dit ervaren als een “uitzending voor 
de uitzending”… Laat ik het nog maar eens duidelijk 
stellen: we waren ons daarvan bewust, maar had-
den de overtuiging dat we tot aan (en soms een beet-
je erover) de pijngrens moesten gaan. Om deze mis-
sie – gezien de onzekere veiligheidssituatie en de 
soms weerbarstige opstelling van de partijen – tot 
een goed einde te kunnen brengen, mochten we sim-
pelweg niet marchanderen met de kwaliteit van het 
opwerkprogramma. De meeste militairen van IFOR-2 
hebben dat ook wel begrepen (en in ieder geval ach-
teraf gewaardeerd), maar dat het zwaar was, reali-
seer ik maar al te goed.

Wat echter te doen met die cohesie, de eenheidsbin-
ding? Tijdens een teambuilding van de ondercom-
mandanten en de bataljonsleiding kwam de idee 
van het invasiekoord op tafel. De gedachte was dat 
iedereen die deel uitmaakte van 17 GFPI, voor de 
duur van de uitzending het invasiekoord zou mogen 
dragen. Nu was het al zo dat het invasiekoord op 
het DT mocht worden gedragen door de militairen 
die waren geplaatst bij 17 Painfbat en de 
Regimentsleden die elders werken. Dat draagrecht 
echter ook verlenen aan de militairen van het 
Tankeskadron en de Geniecompagnie en de indivi-
duele aanvullers, dat kon de Regimentscommandant 
niet alleen beslissen. En het koord dragen tijdens een 
uitzending, een operationele inzet, dat was ook niet 
eerder vertoond. Daarom is in overleg met de 
Voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders van 
de Koninklijke Nederlandse Brigade ‘Prinses Irene’, 
Generaal-majoor Hemmes,  het idee besproken. 
Generaal Hemmes was al snel enthousiast en wist 
ook zijn achterban ervan te overtuigen dat het een 
goede zet was. 

De volgende stap was de huzaren, genisten en alle 
anderen die ons kwamen versterken, ervan te over-
tuigen wat de betekenis van het invasiekoord was. 
We benadrukten dat we een stuk traditie aan hun te-
nue wilden toevoegen met het doel de eenheidsbin-
ding te vergroten, maar dat we niets van hen wilden 

Veteranen van de Irene Brigade reiken koorden uit na de eindoefening 

in Vogelsang.
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gekend in Uruzgan, Afghanistan. Door ons krachtige 
mandaat, de wapens waarover we beschikten, ons 
gedegen en veeleisende opwerkprogramma, maar 
bovenal met de gemotiveerde en gedreven mensen 
van ons bataljon, imponeerden we vriend en vijand 
en dwongen we alom respect af. We deden absoluut 
niets onder voor onze Britse collega’s en hebben dat 
laten zien bij de uitvoering van verschillende uitda-
gende opdrachten (inbeslagname van wapens, het 
monitoren van religieuze en etnische evenementen, 
de begeleiding van groepen mensen, om maar een 
paar voorbeelden te noemen). We waren gevechts-
bereid en – hoewel we uiteindelijk niet hoefden te 
vechten – konden we iedere dreiging zonder twijfel 
aan. En dat deden we met het invasiekoord om onze 
linkerschouder en uit naam van Irene. Ik ben er bij-
zonder trots op Commandant van IFOR-2 te zijn ge-
weest. Het was absoluut hét hoogtepunt van mijn mi-
litaire carrière! 

De uitzending zelf was absoluut succesvol. 
Hoogtepunt was de verkiezingsdag in september 
1996. Het Bosnische volk kon na vele jaren van oor-
log weer beginnen met de eerste stappen naar een 
normale toekomst. Het bataljon was die dag volledig 
ontplooid. Tot de laatste man en vrouw stonden de 
militairen van 17 GFPI, getooid met het invasie-
koord, op strategische plekken in de AOR: bij stem-
bureaus en bij knooppunten van wegen. Op een en-
kele melding na, kende de dag geen wanklank, 
geen incident, geen aanslag. De BA en ik waren die 
ochtend al vroeg op pad en kwamen pas ’s avonds 
laat weer in Sisava op de Bat CP terug. Vermoeid, 
maar tevreden en vooral trots. Het bataljon had met 
een professionele uitstraling haar taak uitstekend uit-
gevoerd!

Voor mij past de IFOR-uitzending goed in de ontwik-
keling van onze landmacht gevuld met uitsluitend be-
roepsmilitairen, die sindsdien haar hoogtepunt heeft 

Lkol Hans van der Louw met leden van zijn staf, drinken een kopje koffie in Trogir. In het 

midden van der Louw, rechts naast hem BA Toon de Bresser. Derde van rechts, kapitein 

Henk de Boer, toen S2 (veiligheid en inlichtingen), nu Regimentscommandant GFPI

IFOR-2

Bataljonscommandant Lkol der Fus Hans van der Louw 

(derde van rechts) met de sectiehoofden van zijn 

bataljonsstaf en de bataljonsadjudant

De BC op zondag. Op deze rustdag heeft ook 

bataljonscommandant Lkol der Fus Hans van der 

Louw tijd voor sportieve ontspanning

14 
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Normandië herdenking  
Op zaterdag 4 juni is een delegatie van het regiment 
met zes oudstrijders naar Arromanches gegaan om 
de D-Day-herdenking in Arromanches bij te wonen. 
We waren uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de 
Franse en de Britse herdenking en natuurlijk ook bij 
de herdenking die door de heer Schaapveld, de 
Plaatsvervangend Ambassadeur van ons land in 
Parijs, werd gehouden.

Prachtig weer op ons feest
Over de viering van ons 70-jarig bestaan hebben we 
alles kunnen lezen in de vorige Vaandeldrager. Wat 
was het allemaal goed georganiseerd: prima. En 
wat boften we met het weer. Daarna konden we blij-
ven genieten van het mooie lente-weer. Helaas heb-
ben wij moeten ervaren dat de zomer zich dit jaar 
beperkte tot mei waardoor menige zomervakantie in 
het water viel.

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
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht
aan: Nelleke Swinkels – van de Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best, of e-mailadres:
nellekeswinkels@onsbrabantnet.nl. Tel: 0499-374444 en tel: 06-54796857.
Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen. 

VERENIGING VAN OUD-STRIJDERS KONINKLIJKE 
NEDERLANDSE BRIGADE PRINSES IRENE

“Wetenswaardigheden van onze vereniging”

TEKST: RUDI HEMMES, VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN OUD-STRIJDERS VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
BRIGADE  ”PRINSES IRENE” 
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Veteranendag
Op 25 juni was in Den Haag de jaarlijkse veteranen-
dag weer een groot succes. Er loopt steeds een grote 
delegatie mee van Prinses Irene Strijders met die van 
ons voorop, daarna de Indië Bataljons gevolgd door 
de actieve Fuseliers en de “jonge” Fuseliers-
veteranen. De kwaliteit van de delegatie van de 
Oud-strijders van onze Brigade vergoedde veel voor 
het gebrek aan kwantiteit. Drie man hielden de eer 
hoog. 
In veel gemeenten werd in de week van de vetera-
nendag een gemeentelijke ontvangst voor veteranen 
georganiseerd, waar veteranen grote waardering 
voor lieten blijken.

Bevrijdingsherdenkingen 
Deze Vaandeldrager is helaas te laat om u op te roe-
pen mee te gaan naar Beringen op 6 september. Ik 
hoop dat velen die kans zullen hebben gegrepen. 
Noteer in ieder geval in uw agenda welke activitei-
ten, vermeld in deze Vaandeldrager, voor u interes-
sant zijn. Als u een activiteit wilt bijwonen, bijvoor-
beeld de herdenking in Eindhoven op 18 september 
en/of de herdenking in Tilburg op 27 oktober, meldt 
u zich dan bij Frans van der Meeren, onze secreta-
ris.
Ik hoop dat velen in de gelegenheid zijn om de voor 
ons interessante activiteiten bij te wonen.

Ik kijk naar u uit. 

Officier van Oranje
Op 28 mei was het ook een mooie dag in Ermelo, 
toen het boek “Officier van Oranje” van onze 
Artillerie-Officier Jan Wynekes het daglicht zag. 
Helaas was er weinig ruchtbaarheid aan gegeven 
maar gelukkig was ik in de gelegenheid bij die uitgif-
te aanwezig te zijn, uiteraard mede namens u allen. 
Het boek is het levensverhaal van Jan Wynekes dat, 
op aandringen van een kleindochter van Jan, is ver-
teld aan  de schrijver Rik Sentrop. Jan heeft zijn ver-
haal verteld in de taal die we van hem kennen en zo 
is het ook opgeschreven. Voor alle bekenden een 
zeer lezenswaardig boek over deze Officier van 
Oranje.

16 

IFOR-2 Briefkaart van 17 

(N) Mechbat GFPI
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Zoals reeds aangegeven was het zeer heet (32gr) 
maar de organisatie had er alles aan gedaan om er 
in ieder geval voor te zorgen dat een ieder voldoen-
de kon drinken tijdens de lange ceremonie. Zoals al-
tijd was het weer een waardige en goede herden-
king. Er werden zo’n 100 kransen neergelegd en er 
werd onder andere een toespraak gehouden door 
Hans Hillen onze Minister van Defensie die het be-
lang van deze herdenking nog eens onderstreepte. 
Dit alles onder het toeziend oog van vele veteranen, 
ridders Militaire Willemsorde en vele andere hoog-
waardigheidsbekleders. Dit geeft nogmaals aan 
welk belang Nederland stelt en hoe belangrijk men 
deze herdenking vind. Wij als delegatie van ons re-
giment waren er weer trots op om op deze herden-
king te mogen zijn en kijken nu al weer naar uit naar 
de herdenking van volgend jaar.

Afgelopen zaterdag 03 sept werd in Roermond on-
der tropische omstandigheden de jaarlijkse herden-
king Nationaal Indië Monument in Roermond gehou-
den. Zoals altijd is daar ook een afvaardiging van 
alle regimenten van de Landmacht aanwezig en was 
zoals altijd ons regiment ook vertegenwoordigd. 
Na eerst voorgeoefend te hebben met de andere re-
gimenten was het tijd om in de grote drukte onze ei-
gen veteranen op te zoeken. Gelukkig hebben zij al-
tijd een herkenbaar bord bij zich waar ze zich ver-
zamelen en al snel hadden we ze gevonden, zij had-
den een plekje gevonden in de schaduw om zich te 
beschermen tegen de hitte en zij waren aan het ge-
nieten van een lekker kopje erwtensoep (en dat met 
deze hitte). Na even bijgepraat te hebben met onze 
veteranen werd het tijd om ons voor te gaan berei-
den voor de ceremonie.

VERENIGING VAN INDIE-BATALJONS 
GARDEREGIMENT PRINSES IRENE

Herdenking nationaal Indië monument Roermond

Voorzitter: H. Vleeming, St. Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort, tel. 026-3118271.
Secretaris:  Th. J. van Alst, Nic. Beetsstr. 29, 6901 LW Zevenaar, tel. 0316-524002
e-mail: t.alst@upcmail.nl
Penningmeester: W.G. ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, tel. 0575-519207
e-mail: wg.terhorst@chello.nl. Bankrekening: abn-amro 53.25.60.396.
Ingeschreven K.v.K. Eindhoven onder nr. 40240403.
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Bij binnenkomst keek ze verbouwereerd om zich 
heen toen ze de Oud Veteranen met dames in een 
groep zag staan; ze voelde zich verrast en aange-
daan. 
“Helen, zei ik, het plotselinge oproepen door de ka-
pitein heeft te maken met je afscheid. 
Wij vinden het jammer dat je Oirschot gaat verlaten! 
Jarenlang was je voor de Indië bataljons de vraag-
baak waar alles om draaide. 
De verzending van vele uitnodigingen voor te hou-
den reünies en andere bijeenkomsten werden altijd 
vlot, keurig en op tijd afgewerkt . 
Het klikte zo goed tussen de Sma en de Indië 
Veteranen. 
Voor de oude sobats was je de toevlucht, niks was te-
veel en overal had je een oplossing voor. 

Maar per 1 juni 2011 is de nieuwe functie van admi-
nistrateur op de K.M.S. te Weert voor jou werkelijk-
heid. Helen, het dagelijks bestuur van de Vosib laat 
je niet met lege handen vertrekken, als uiting van 
dank voor de prettige samenwerking bieden we jou 
een paar flessen met heerlijke sancerre - wijn aan. 
Nogmaals hartelijk bedankt en veel succes in je nieu-
we functie.” 

DOOR HARRY VLEEMING 

Rondom de viering van het 70 jarig bestaan van het 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene op 14 mei 
2011 te Oirschot, heeft een delegatie van de Oud 
Strijders Indië - bataljons ‘s middags afscheid geno-
men van sergeant-majoor Helen Smeets. 

Met behulp van kapitein Helga van Stratum - 
Meindertsma werd onverwacht voor haar een plekje 
en een tussendoortje in het KEK - gebouw geregeld. 
De kapitein belde de sergeant-majoor op om even 
naar het KEK - gebouw te komen. 

Een Tussendoortje voor sergeant-majoor Smeets 
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IFOR-2. Een CP-oefening te 

velde. Naast het dagelijkse 

werk gaan ook de routine 

oefeningen gewoon door.
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DOOR THEO VAN ALST

Zaterdag 25 juni 2011 was de 7e veteranendag ge-
organiseerd o.a. in de Ridderzaal, het Binnenhof en 
het  Malieveld in Den Haag. 
Ondanks de trieste weersomstandigheden waren 
toch zo rond 70.000 bezoekers aanwezig. 
Zij allen trotseerden de regen, wel een bewijs dat de 
Nederlandse Veteranendag bij het grote publiek be-
gint aan te slaan. Moeilijk te raden hoeveel 
Nederlanders ook nog de manifestaties thuis voor de 
TV gevolgd hebben. 

Het grote defilé, met vele muziekkorpsen, verliep uis-
tekend en werd afgenomen door ZKH Prins Willen 
Alexander, vergezeld van enkele Commandanten en 
Ministers. 

Traditiegetrouw nam ook onze Parade -  Eenheid 
deel aan dit defilé. compleet met Irene vlag en ba-
nier. Onze Parade - Eenheid is samengesteld uit 
Veteranen van de 5 Indië Bataljons. 
Dat het aantal defilanten bij ons de laatste jaren ge-
leidelijk afneemt is geen nieuwtje. De jongste Indië 
Veteraan is, of wordt dit jaar, 82.

Na deze happening konden de deelnemers op het 
Malieveld genieten van enkele consumpties en een 
uistekende rijstmaaltijd. 
Verder waren aldaar optredens van vele muziekgroe-
pen enz. zodat ieder zich als op een soort reünie 
vermaken kon. 
“lrene  deelnemers” namens het DB - hartelijk  
dank I!!! 

Na deze plechtigheden werd op het Binnenhof me-
dailles uitgereikt aan uitgezonden militairen. Met 
een broodje en een drankje heerste hier een zeer ge-
zellige en gemoedelijke sfeer. Omstreeks één uur na-
men alle hier aanwezigen hun plaatsen in op de ere 
tribune aan de Kneuterdijk om te genieten van het 
defilé, als eerder omschreven. 

Het was weer een indrukwekkende Nederlandse 
Veteranendag. 

Nationale Veteranendag 2011 
Onze Parade Eenheid present

ZKH KneuterdijkParade Eenheid
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wilde terug schieten maar de bren weigerde. Terug 
gingen er ongeveer twintig
M T D wagens mee. Ik reed weer achteraan. De 
Humber zou in de bocht bij Serengat blijven staan. 
Ondanks dat kregen we weer vuur; een halfbloed 
van de politie die vlak voor mij reed werd gewond. 
De kogel drong door tot bij de ruggengraat . Dr 
Vader oordeelde het nodig hem door te brengen 
naar Kediri. Twee wagens van de Huzaren en ik, 
daar gingen we weer, zes uur waren we weer thuis 
soedah.

11 -5 rustig. 

12- 5 rustig

13- 5 
Gisteravond om kwart voor twaalf vloog de Baley 
brug die ons verbindt met Kediri en Blitar en de 
grootste Baley brug is van Oost-Java met een dave-
rende klap in de lucht. En ligt nu verwrongen in de 
kali Brantas. Een reuzestunt van de peloppers, we 
zijn nu van alles afgesloten .
De brug werd bewaakt door een heel peleton 
Tjackra’s. Twee man die patrouilleerden op de brug 
waarschuwden hun collega’s in de bunker dat er iets 
aan kwam drijven. Het was een vlot bedekt met pi-
sang - bladeren en een bamboe stok stak omhoog. 
Het was het laatste wat ze vertelden, ze

Als eindresultaat van een drinkgelag van Efie 
Scheerder op Koninginnedag en door ingrijpen van 
de Luit zat ik wegens ‘dienst-weigeren’ van één tot 
zeven mei op de kamer .

2- 5 
De patrouille van de 1e Compie die vorige week in 
een hinderlaag liep en drie gewonden kreeg, daar-
van zijn er nu twee, van Oord en van de Sande aan 
het buikschot overleden .

7- 5 
Vanmorgen de wep schoongemaakt, vanmiddag 
moest ik patrouille rijden met de 4e Compie door de 
kampongs. Leuk werk alles bleef rustig.

8- 5 
Zondag rustig. 

9- 5 
Vanmorgen als colonne begeleiding naar Kediri. ‘s 
Middags weer een rit naar Kediri. Zes uur was ik 
weer thuis en doodop.
Vannacht op wacht gestaan van twaalf tot twee. Het 
was raar maar voor het eerst voelde ik me niet op 
m’n gemak op wacht, vanmorgen moest ik colonne 
begeleiden naar Blitar een ford-links en een Humber 
van de Huzaren reden voorop. Ik reed achter op. Op 
de hoek bij Serengat kregen we snipervuur. De Luit 

NIEUWS VAN HET VIERDE BATALJON GRPI

Garderegiment

1946-1950
Reünie Commissie

4e Bataljon

Reünie Comité 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene
Voorzitter: J.K. Kerssemakers, F.J.Thielpark 131, 5707 BZ Helmond, 
Tel 0492 - 524366, juan111@hetnet.nl
Secr./Pennm.: Th.J. van Alst, Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar, 
Tel. 0316 – 524002, e-mail: t.alst@upcmail.nl. 
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, Achter de Raaf 69, 4102 DD Culemborg, Tel. 0345 – 520853
Lid: B. Petersen, Van Pallandtdreef 20, 4101 KC Culemborg, Tel.0345 – 520887

Toeloengagoeng, 
Oost-Java , mei 1949, dagboek van Jaap Gravesteijn 
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Luit vond het niet goed. Een eind verder zagen we 
een aantal peloppers aan de overkant. Ik wilde er 
met de bren op knallen maar de Luit zei de vickers. 
De peloppers verdwenen in een bosje. Ik gaf ver-
schillende roffels in dat bosje, maar de vickers 
spreidt erg. Zeven uur waren we weer thuis. 

17- 5 
Vanmorgen rustig, vanmiddag patrouille gereden 
met de vierde Compie. 

18- 5 rustig. 

19- 5 
Vandaag naar Kediri geweest. Eerst met een drieton-
ner naar Gnantroeh daar over de rest van de spoor-
brug lopend over de kali daarna in een van de nieu-
we powerwagons (een soort wep) naar Kediri foura-
ge halen. Verder rustig.
 
20- 5
Vanmorgen jongens die naar Kediri moesten naar 
Gnantroeh brengen en vandaar door naar Kediri .
Gisteren heeft een pantserwagen van de Huzaren 
even voorbij Gnantroeh een trekbom gehad en ze 
vonden een paar landmijnen en een artillerie gra-
naat. Vandaag is een
jongen van de vierde Compie ene Huisman gesneu-
veld en reed Gijs Vermeulen tusschen Blitar -Wlingie 
op een mijn. Serg Majoor Sprenger uit Kediri die 
drie jaar in Indië heeft doorgebracht vertrok drie da-
gen terug naar Holland maar reed tussen Djombang-
Modjokerto op een mijn. Dood. 

gingen mee de lucht in, van één van hen werd iets te-
ruggevonden .
Een fourage wagen van de Tjackra,s kreeg vanmor-
gen een trekbom één dood en twee zwaar gewond, 
enfin even afwachten. 

14 -5 
Een beetje heen en weer rijden naar de kapotte 
brug. Bij post Bandoeng werd een jongen van de 
vierde Compie gewond .

15- 5 
Zondag een paar maal heen en terug naar de kapot-
te brug bij Gnantroeh .

16- 5 
Vanmorgen moesten we weer puin rijden met vijf wa-
gens. Ik moest de vickers en de bren meenemen. 
Omdat we nog nooit geschoten hebben met de vic-
kers moest ik hem proberen. Er kwam aardig geluid 
uit, één uur waren we terug. s’middags gingen we 
uit toeren met de wep , de Luit, Krist, van de Stelt en 
ik naar de kampongs om Toeloengagoeng. Na een 
kwartier rijden waren de kampongs dicht met tank-
grachten versperringen over de weg. Wij aan ’t 
werk,
bomen trekken met de wep , orangs uit de kampong 
halen en ze de valkuilen laten dicht gooien. We kwa-
men in de buurt van de kali Brantas. Krist reed, ik 
keek uit over de kali en zag opeens een half verscho-
len grote platte prauw aan de overkant en een man 
of tien die overhaast de vlucht namen. Ik wilde de 
prauw met de vickers tot zinken brengen maar de 
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thuisfront, doch de kerstvreugde duurt kort als we in 
de nacht van 24 op 25 december bruusk uit onze 
slaap gewekt worden, en door de TNI vanuit de ber-
gen bestookt worden met 3-inch mortieren. De eerste 
granaat valt in het kamp naast de jeep van de kapi-
tein en ontploft gelukkig niet. Daar de TNI denkt dat 
deze granaat in het meer gevallen is, trekken ze het 
vuur 100m terug en de volgende granaten ontploffen 
dan ook ver voor ons in de Sawah. Snel moeten we 
er nu op uit om met ondersteuning van carriers de vij-
and te verdrijven.
Op Tweede kerstdag is het niet veilig meer om in ons 
kamp te blijven slapen. Behalve de wacht gaan we 
allen slapen op de passar en daar in de duisternis 
moet je soms op handen en voeten de ruimte aftasten 
om over elkaar heen de slapende maar wakker te 
maken voor de volgende wachtronde. Daar gaat 
dan onze feestdag. Een vuurspuwende bren staat de 
gehele nacht buiten. Dit soort bivak zal de komende 
dagen zo blijven. Na wacht, net op bed, wordt die 
dag door de TNI een colonne beschoten, waarbij 
een AAT-chauffeur in de knie gewond raakt.

Op 27 december horen we dat we voor elke actie-
dag nog eens ƒ 1,50 extra beuren. Niet gek dat on-
verwachte meevallertje!

Op 28 december zuiveren brencarriërs de overzijde 
van het meer. Ik moet die middag voor beveiliging 
met de aalmoezenier mee naar Moeko-Moeko. Heen 
en terug ( 48 km. ) worden we door snipers bescho-
ten. We beantwoorden het vuur door het schieten 
van mortiergranaten uit onze rijdende auto. 
Hinderlagen leggen in deze dagen is bloedlink, 

Water vind je weer heerlijk als je je twee dagen lang 
niet hebt kunnen wassen en scheren. In ons TNI-huis 
aan het meer van Singkarak vinden we een Japans 
Samoeraizwaard en gymnastiekschoenen, waarvan 
iedereen er één paar ontvangt. Voor onze woning 
wordt in een rubberboom een stelling gebouwd en 
de kampong wordt gezuiverd van ongure elementen, 
waarna de rust en de bevolking terugkeren. TNI-
papieren die we vinden, worden verbrand, het 
“Merdeka” verdwijnt van de muren, ons Rood-Wit en 
Blauw wordt uitgehangen.

Op 21 december tegen 10.00 uur passeren ons de 
Stoottroepen, die noordwaarts gaan om daar hun 
nieuwe posten te bezetten. Tegen de middag komt 
pas ons eerste voedsel. De actie loopt ten einde. We 
hebben de vijand voorlopig verdreven en moeten 
hem wel buiten de deur proberen te houden. De be-
volking van deze rijke hoogvlakte gaat gelukkig 
weer aan het werk. Alles wordt hersteld, doch de rust 
laat toch op zich wachten. De TNI zal terugkomen, 
komt zeker terug na de betrekkelijke stilte van de eer-
ste dagen. Wordt het een vredige kerstmis?

Op 23 december zijn we één jaar op Sumatra en 
dat wordt beloond door vanaf heden het 
Sumatraschild te dragen op de linkerbovenmouw. 
Intussen vernemen we dat vanuit Loeboek Aloeng 
toch is doorgestoten naar Fort de Kock via de 
Anaikloof, waar fel gevochten is en slachtoffers ge-
vallen zijn. Deze kloof blijft berucht. Zo gaan we 
voor een tweede keer kerstfeest vieren in Indië. 

We ontvangen allemaal een NWIN-pakket van het 

NIEUWS VAN HET VIJFDE BATALJON 

Reüniecommissie 5-GRPI
Tijdelijk contactpersoon: W.G. (Wim) ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen
wg.terhorst@upcmail.com
Bankrekening ABN - AMRO 53.25.60.396 t.n.v. de Ver. Oud Strijders Indië Bataljons GRPI

Uit het dagboek van F. Mulder
Singkarak
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Hier volgt nog op het scheiden van de jaren een stuk-
je dat ik vond over de demarcatielijn:

“Hoe lang nog zult ge een noodlot zijn,
plaats van verraad - demarcatielijn?
Uitgangspunt van roversbenden,
die verdrag en afspraak schenden.
Kampongs plunderen, moorden plegen,
ons beschieten op de wegen,
d’ Indonesiërs terroriseren en
op hun voedselvoorraad teren.
Rust en vrede ondermijnen
en dan achter u verdwijnen.
Hoe lang nog zult ge een leugen zijn
tegen uzelf: demarcatielijn?
Basis van de infiltratie,
waar berust d’ organisatie
van d’ ontelbare moordaanslagen,
overvallen, hinderlagen?
Wordt achter u, onbeschaamd
al deez’ misdaad koel beraamd.
En zijt ge een toevluchtsoord
na rampok, brandstichting en moord?
Moet alleen Nederland uw erkenner zijn
en Djocja niet – demarcatielijn?”

P.S. Het antwoord werd bij de tweede politionele ac-
tie gegeven.

daar het ’s avonds dichtbij ons kamp kan krioelen 
van peloppers.

Op 29 december houden we toch zo’n hinderlaag 
naast ons bivak en als we twee uur lang gelegen 
hebben in rondomverdediging en we huiswaarts wil-
len keren, horen we schieten en handgranaten ont-
ploffen. Op de passar vliegen barakken in lichter-
laaie en de verschroeide aardepolitiek neemt een 
aanvang. Achter me hoor ik iemand door de Sawah 
sluipen en als ik een schim zie, voel ik dat we ingelo-
ten worden. Ik roep de brenschutter aan, die een 
vuurprofiel weggeeft, waarna we snel naar ons 
kamp terugrennen.

Op 30 december zit de aanvoer van levensmiddelen 
hopeloos vast, daar geen treinen en colonnes ons bi-
vak kunnen bereiken. Het gerucht gaat dat KNIL-
militairen met rode en groene baretten ons terrein 
zullen komen zuiveren en hier een maandlang zullen 
blijven. 
300 Ambonezen komen in Padang-Pandjang aan en 
250 te Solok. Op oudejaarsdag worden weer twee 
huizen door de TNI in brand gestoken en zelfs op 
klaarlichte dag beschieten bendes onze locatie. 
Daarbij vluchten alle inlanders weg. Het aantal hui-
zen dat verwoest wordt, stijgt. Zo gaan we een on-
rustig 1949 in met toch de wens dat het volgend jaar 
beter mag zijn.

23 

IFOR-2. Hotel Babanovac op de berg in Sisava werd de commandopost 

van 17 Mechbat GFPI. Het wintersporthotel werd veranderd in een 

militair beveiligd object. IFOR-2. De commandopost van 17 Mechbat GFPI, hotel Babanovac in 

Sisava, als wintersporthotel, in betere tijden, voor de Joegoslavische 

burgeroorlog.
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niet ziek van. Na enkele weken voegden wij ons bij de 
rest van het 6e Bataljon en gingen wij onze intrek ne-
men in de rijstpellerij van Krawang. 

Na enkele weken gingen we zwerven, Tjuandjoer, 
Poentjak, Tjisereu en toen weer terug naar Krawang, 
maar nu over de kali via Teloek Djambé en Kobak 
wiroe naar Pangkalan, Intussen had het schrijven een 
aanvang genomen. En Theo Hoogveld was in actieve 
dienst gegaan, en wel naar Amersfoort, bij het 6e  
Bataljon Garde jagers. Na ongeveer 6 maanden was 
ook voor hem de bootreis naar Java aanstaande. 
Maar het toeval wilde dat een neef van Theo, met de-
zelfde naam en voornaam ook bij de Garde Jagers bij 
zelfde bataljon gelegen was in Amersfoort. 2 dezelf-
de namen, maar de neef van Theo had vrijstelling aan-
gevraagd. 
En wat gebeurt er, op het laatste nippertje kwam de 
vrijstelling en de verkeerde persoon moest de boot op. 
De andere kon in Nederland blijven. Na enkele weken 
kwam men erachter dat de verkeerde met de boot mee 
was. Het troepenschip van de Garde Jagers ging naar 
Soerabaja en Theo werd nagezonden; aankomst in 
Tandjong Priok, De neef van Theo kon terug naar 
Holland en Theo kwam in Bandoeng in een of andere 
kantine. Maar Theo deed zijn verhaal van het abuis en 
hij kon naar een buitenpost. Hij had alle medewerking 
van de bataljons leiding. En op zekere dag kwam hij 
in Pangkalan, niet alleen voor bezoek, hij bleef bij 

TEKST: PIET PETERS (3E CIE.)

Samen gingen wij naar school. Theo Hoogveld en ik. 
Omdat 1 april de aanvangsdatum was en ook de af-
gang naar 7 jaren lager onderwijs, was ik een jaar 
eerder uitgeleerd dan hij, 
Het was W0II en wij pasten ons aan, aan de bezet-
ting en door onze leeftijd waren wij vrij van de 
Arbeits Einsatz van de Duitse bezetter. 
Tijdens een razzia, een jacht naar arbeiders voor de 
Duitse O.T. hebben we samen in de open lucht onder 
een boom geslapen. Na WOII gingen we onze eigen 
weg. En enkele jaren later; kwam de oproep voor de 
keuring van het Ministerie van Oorlog. 

In juli 1947 was het zover; 2 dagen keuring in 
Njjmegen. Het resultaat was, allebei goed gekeurd 
voor alle diensten. Op 3 maart 1948 moest ik mij mel-
den in Arnhem, Saksen Weimar – kazerne,  bij 6de 
Garde Reg. Prinses Irene. En zoals bekend, wij vertrok-
ken naar Indië op 17 september met de SS 
“Waterman” naar Java, aankomst 9 oktober. 

Op zondagmorgen 10 oktober gingen we in Tandjong 
Priok aan wal met een welkomst krant van Generaal 
Spoor; een pakje Highway sigaretten en een blikje bier. 
Zo reden wij naar Tjililitan een barakken kamp bij 
Meester – Cornelis. Onvergetelijk was onze eerste 
rijstmaaltijd, maar wij overleefden het en werden er 

Het reüniecomité van het 6e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene wordt gevormd door:
Voorzitter: Harry Vleeming, St. Willebrorduslaan 8, 6931 ES Westervoort, 
tel. 026-3118271.
Secr/Penn: Frans Sturm, Adr. v/d Horststraat 28, 1065 GX Amsterdam, 
tel. 020-6171262. Email: f.sturm@kpnplanet.nl
Piet Peters, Kasteelsepad 7, 6686 EX Doornenburg, tel. 0481-423410.
Postbank: 755584848 ten name van F. Sturm Adr. v/d Horststraat 28, 1065 GX 
Amsterdam

Reüniecomité
S – Ireentje 

Twee buurjongens 
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op zijn sokken door de boomgaard met de brief in 
de hand, en mijn moeder met mijn brief hem tege-
moet. Een emotioneel gebeuren in het voorjaar van 
1949. 

Dit alles ruim 60 jaar geleden. Wat blijft, is de herin-
nering. 
Theo Hoogveld is 58 jaar oud geworden en Paula zijn 
vrouw bleef achter met 2 dochters, Annette en Yvonne.

ons. Onze verrassing was groot: elkaar te ontmoeten 
20.000 mijl van huis. 

Wij ’s avonds allebei een brief schrijven naar huis en 
als bewijs, allebei een paar regels bij elkaar in de 
brief. Die brieven gingen samen met de luchtpost naar 
Holland. 
En de postbode eerst met de brief naar Molenstraat 
98 en toen naar Molenstraat 99. De vader van Theo 

25 26 JAAR VAANDELDRAGER

IFOR-2. Door de wekenlange hevige regenval kan de rivier de Vrbas 

het niet meer aan. In de nacht van 21 op 22 september 1996 treedt 

het anders zo rustige riviertje buiten haar oevers en zet de base van 

het B-team in Jajce volledig onder water.Het water komt tot een meter 

hoog maar gelukkig doen zich geen persoonlijke ongelukken voor.

IFOR-2. De base van het B-team in Jajce wordt volledig afgebroken en 

schoongemaakt en daarna op een hoger gelegen deel opnieuw opgebouwd.

IFOR-2. Sneeuwkettingen blijken geen overbodige luxe op de 

Bosnische wegen in de winter.

IFOR-2. Winter in Bosnië. Een onderhoudstent bezwijkt onder de eerste 

decembersneeuw.

IFOR-2 Een pelotons CP langs de weg.
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Wanneer er één ding ons is meegevallen, dan is het 
wel het kampement. Het bestaat uit twee flinke hou-
ten barakken,terwijl de huizen en bijgebouwen, goe-
dangs en wachtgebouw allen zijn opgetrokken van 
cement. Over de ligging is dus niets te klagen. 
Behalve een cantine is er ook een kegelbaan, die 
momenteel wegen ruimtegebrek ingericht is als wo-
ning. De eerste week werd besteed aan het inrichten 
en schoonmaken van de tangsi. Daarna begon de 
geregelde dienst. De pelotons maakten om beurten 
dagpatrouilles, om de omgeving  te leren kennen. 
Op deze tochten merkten wij dat de Japanners rijke-
lijk in deze streken vertegenwoordig waren geweest. 
Als stille getuigen hiervan treden op de overblijfselen 
van kampementen, telefoonleidingen, autowrakken 
etc.
Na enige tijd wordt er toe overgegaan, om meer-
daagse patrouilles uitte sturen en kregen we zodoen-
de de gelegenheid, om de Andaï vlakte te bezichti-
gen en bij Meroeni de zaak nog eens te bekijken. 
Enigen van ons hadden het voorrecht , om met een 
speciale patrouille, die drie weken duurde, mee te 
gaan, waarbij het gebied in de buurt van Warren 
doorkruist werd.

In de cantine is nog niet veel anders te koop dan 
bier, maar er is alle hoop, dat de Welfare hier bin-
nenkort in zal voorzien.
De voetbalsport wordt bedreven op het “stedelijk” 
voetbalveld. Onlangs is de S.V.M. (Sport Vereniging 
Manokwari) opgericht. Zodoende kan er een be-

TEKST WIM TER HORST.

Iets over Manokwari.
Op zondag 18 december (1949) landden wij, de 4e 
Cie van het 434e Bataljon GRPI in Manokwari. Na 
de zeereis vanaf Padang waren we blij eindelijk 
weer vaste grond onder de voeten te voelen, terwijl 
wij aan de andere kant argwanend om ons heen ke-
ken om te zien in welk oord we verzeild waren ge-
raakt. Het lossen van de sloepen met voedsel en ma-
teriaal ontnam ons de tijd voor verdere bespiegelin-
gen. Eindelijk was alles aan wal en marcheerden we 
naar ons kampement, de “Prins Bernhard Kazerne”, 
die gebouwd is op een hoogte, van waaruit men een 
prachtig uitzicht heeft over de “Stad” en de 
Dorébaai.

NIEUWS VAN HET ZEVENDE BATALJON, 
BATALJON BERDJALAN

Reüniecommissie van het 7e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene, 
Wim ter Horst, Secretaris/Penningmeester, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen,
Tel. 0575-519207, wg.terhorst@chello.nl.
Teus Meijer, (Sociaal contactpersoon voor de regio Zuid West Nederland) 
Stationsweg 54 F 3233 CT Oostvoorne. Tel. 0181- 485089.
Sjaak Besteman, (Sociaal contactpersoon voor de regio Noord West Nederland) 
Druckerstraat 31, 1814 RG Alkmaar. Tel. 06-29041313.
Postbankrekening: 4347 en Bankrekening: 43.89.98.499 beiden ten name van 
Bataljon Berdjalan, Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen.

Overgenomen uit De Drempel nr. 16 gedateerd 3 juni 1950

Prins Bernhard Kazerne
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De wegen in en om Manokwari laten helaas nog wel 
iets te wensen over(Alle gaten werden met karang 
opgevuld en dat spoelde er tijdens een  tropische re-
genbui weer uit WtH).
Verkeer en Waterstaat heeft tot op heden nog weinig 
kunnen doen, wegens gebrek aan deugdelijk materi-
aal. Hierin wordt nu, zij het dan ook gedeeltelijk, 
voorzien. We hebben dus goede hoop, dat de we-
gen binnenkort weer behoorlijk bereidbaar zullen 
zijn.
Dit was een algemene indruk over Manokwari.

hoorlijke competitie, waarin nu militairen, burger- en 
Irianer-elftallen uitkomen ( Deze laatste speelden 
meestal op blote voeten WtH). De films worden ver-
toond in het gebouw van de plaatselijke sociëteits-
vereniging (Kumpulan Juliana WtH).    (Foto: 
Kumpulan)

In het zelfde gebouw wordt tevens elke zaterdag een 
dansavond gegeven. De organisatie hiervan berust 
voor een niet onbelangrijk deel bij de militairen.
Sinds wij in Manokwari verblijven is er een groot 
aantal kolonisten aangekomen, die zich hier een be-
staan trachten te verwerven. Het gebrek aan woon-
ruimte en het tijdelijk voedseltekort zullen verschijn-
selen zijn, die overal voorkomen. Langzamerhand 
komt er wat verbetering in de toestand, maar het zal 
nog wel even duren, voor een ieder een behoorlijk 
dak boven zijn hoofd heeft.
Hagemeijer heeft ook hier het één en ander inge-
voerd. Plotseling liep men rond te zeulen met vruch-
ten in blik, busjes melk en andere begerenswaardige 
artikelen. Zelfs chocolade en bonbons waren van de 
partij en het eerst uitverkocht ( Een soldaat kon die 
bonbons van zijn katje niet betalen WtH).
Wij hopen dat de voedselvoorziening nu regelmatig 
doorgang kan vinden, zodat die verschrikkelijke tijd 
van “rijst met rijst en rijst er tussen” voorbij zal zijn.
Benzine is er ook gekomen en menig vehikel wordt 
weer van stal gehaald. Naast de militaire wagens 
ziet men nu ook weer particuliere jeepjes en ander 
gerij over de wegen hobbelen.

Een gemengde KL - Papoea patrouille terug van een tocht van 3 weken 

rimboe.
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IFOR-2. Verlofgangers keren 

terug op vliegveld Split. 

Vooraan links BA Toon de 

Bresser, naast hem 

(zwaaiend) aalmoezenier 

Jan van Lieverloo.
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1944 was. De krijgshistorische aspecten werden ver-
teld door Serge Blom van het NIMH, die op boeien-
de wijze wist te vertellen welke aspecten er goed 
gingen en op welke factoren het in 1944 mislukte. 
Opnieuw bleek dat vele lessen ook in de huidige tijd 
nog steeds relevant zijn.
Doordat er bij het uitwerken van de opdrachten uit 
werd gegaan van de CV-90, werd er een sterke im-
puls gegeven aan het “manoeuvre-denken”  en de 
kennis van de CV-90, met name door de input van de 
reeds omgeschoolde pelotonscommandanten. Ook 
de mogelijkheden en beperkingen van de CV-90, 
maar ook van enablers als genie, vuursteun en logis-
tiek, die van invloed zijn op planning en uitvoering 
van de operatie kwamen goed naar voren.
Terugkijkend op de TOZT kunnen we stellen dat deze 
erg succesvol is geweest. Alle doelstellingen zijn 
ruim gehaald en het smaakt naar meer. Ondanks dat 
het toch een flinke impact heeft op een lopend pro-
gramma is het belangrijk te realiseren dat dit corps-
business en het niveau 1 voor officieren is.

TOZT  107 Pabrig
DOOR KAP DER FUSELIERS N. VERHOEF, COMMANDANT 
A-CIE 17 PAINFBAT GFPI

Van 27 tot en met 29 september 2011 is er in het 
mooie Brabantsche landschap in de omgeving van 
Nuenen, Son en Best een TOZT georganiseerd door 
17 painfbat GFPI. De doelstelling van deze TOZT 
was om de officieren van het bataljon en de onder-
steunende eenheden verder te trainen in het uitvoe-
ren van het planningsproces voor een operatie. 
Nevendoelstelling was de wederzijdse kennis van en 
begrip voor elkaars optreden (manoeuvre, ge-
niesteun, vuursteun, logistiek en verbindingen) en de 
diverse niveaus (pel, cie en bat) te vergroten. 
Daarnaast was er ook tijd en ruimte om elkaar op het 
persoonlijk vlak beter te leren kennen tussen de be-
drijven door of  ’s avonds onder het genot van een 
drankje.
Het scenario was een vertaling van een historisch 
scenario naar de huidige tijd. In september 1944 
vond de operatie Market-Garden plaats in de zuide-
lijk helft van Nederland. In deze TOZT zijn we speci-
fiek ingegaan op de operaties van het 506e regiment 
van de Amerikaanse 101e Airborne Divisie en de ac-
ties van de Duitse Panzerbrigade 107 in de omge-
ving van Nuenen, Son en Best.
De TOZT bestond uit het uitwerken van vier opdrach-
ten met meer of minder tijdsdruk, het presenteren en 
bespreken van de diverse oplossingen en vervolgens 
werd er verteld wat de uitkomst van de contacten in 

BATALJONSNIEUWS
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leggen. Hun voorsprong groeit iedere ronde en zij 
zullen uiteindelijk eindigen in een tijd van 23:32. 17 
Painfbat passeert de finishlijn in een tijd van 24:34, 
een prestatie waar het team trots op is. Helaas duikt 
de KMA net vijf seconden onder de tijd van de 
Fuseliers. 

Volo et Valeo is dan ook het motto (hoe toevallig?), 
om met dit team nog een plekje op te schuiven in het 
klassement volgend jaar. De concurrentie wordt elk 
jaar beter, maar toch is dat haalbaar. Denk jij dat je 
goed genoeg bent voor DE militaire sport bij uitstek, 
geef het aan bij je CC en hij zorgt dat de coach van 
het speedmars team contact met je opneemt.

DOOR LT PLOEGMAKERS SIE COMM, KAP BOT CC CCIE

“Jee, daar komen ze al”, zegt een toeschouwer als 
de mannen in oranje shirts van 17 Painfbat GFPI om 
de hoek komt. De Fuseliers hebben er dan bijna twee 
rondjes van een kilometer over het KMA-terrein in 
Breda opzitten. Nog drie rondjes te gaan tijdens het 
Open Militair Kampioenschap Speedmars. 

Bij de laatste vier startende teams, de ‘finale’, zit 17 
Painfbat. Vorig jaar eindigden de Fuseliers als der-
de. Uitgaande van de uitslag van vorig jaar betekent 
die plek de plaats als 1e van de parate onderdelen, 
de doelstelling van het team. Het team bestaat dit 
jaar uit militairen van alle drie compagnies en twee 
van het verkennerspeloton. Er is flink getraind en de 
beste tijd die ze in de voorbereiding neerzetten, is 
een minuut onder die van een jaar geleden waarmee 
de derde plaats werd behaald. Coach kapitein Jaap 
Bot pept zijn mannen nog eens op en wijst degenen 
aan die de Mag mogen dragen.
Na een kilometer heeft het 17e de snelste tussentijd. 
Ook na twee kilometer gaat het nog steeds voortva-
rend. Inmiddels zijn ook de teams van de KMA en de 
mariniers van de KIM van start gegaan. De mariniers 
dwingen respect af voor de wijze waarop zij als één 
blok van zes man als een stoomtrein het parcours af-

17 Painfbat pakt brons op OMK Speedmars
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en vertrouw op elkaar”, spreekt de Baancomman-
dant, Smi Kaptijn, de eenheid toe. Na de eerste run 
van de antitankers was direct duidelijk dat deze 
woorden aansluiting vonden. Gedurende de gehele 
week deelden de fuseliers van het peloton de schiet-
baan met de mortiergroep en waarnemers van de 
B-“Eagle”-compagnie. De onderofficieren van het an-
titank peloton hebben de mortieristen en waarne-
mers begeleid in het bekwamen van en deel kunnen 
nemen aan contactdrills. Het doel van de Mikies was 
ook het niveau 2 certificeren, zodat zij zich bekwa-
men in de basis gevechtsdrills en door de compag-
niescommandant als Ersatzinfanterie ingezet kunnen 
worden. De waarnemers hadden het doel om kennis 
te krijgen van de drills, zodat het geïntegreerd optre-
den als deel van een gevechtseenheid plaats kan vin-
den.

Het niveau stijgt
Het niveau van alle deelnemende eenheden steeg 
gestaag gedurende de week. Daardoor was het mo-
gelijk de oefeningen te verzwaren in tactisch opzicht 
om zoveel mogelijk rendement te halen uit de schaar-
se oefen tijd. Het versterken van subeenheden, uit-
voeren van gewondendrills en het doen van een 
vuuraanvraag tijdens een contactdrill zijn gebruikt 
om de scenario’s te verzwaren. Het toepassen van 
commandovoering en het forceren van beslissings-
momenten zijn gebruikt om de groepscommandant 
te trainen in tactisch opzicht en op het gebied van 
leiderschap.

De mogelijkheden voor het oefenen en trainen tij-
dens een schietserie beperken zich uiteraard niet al-
leen tot het schieten. Op momenten dat er niet ge-
schoten kon worden werden instructiepunten inge-
richt door de groepscommandanten om zoveel mo-
gelijk rendement te halen uit dit soort momenten. 
Door de gemêleerde samenstelling op de schietbaan 
was er maximale kruisbestuiving tussen de antitan-
kers, mortieristen en waarnemers. De mentale com-
ponent is ook getraind door na een schietdag onver-
wachts afgezet te worden op een locatie met als eni-
ge opdracht “volg de Panzerringstrasse”. Na ver-
loop van tijd werd tijdsdruk opgevoerd, zodat men 
fysiek geconditioneerd werd. Na een rendez vous 
met een “nevenheid” werd het peloton plotseling ge-
confronteerd met een MASSCAL (Mass Casualty) 
waarbij naast leidinggevende capaciteiten ook het 
geneeskundig personeel werd getraind.

De doelstellingen voor zowel het MRAT peloton, mor-

SOB-II 2011

DOOR ELNT J. VAN DEN HEUVEL

“Mannen dit is een schietbaan, maar los 
van de veiligheidsbepalingen is het niet an-
ders dan de Oirschotse Heide, dus lees voor 
kip konijn!”. 

Na een grondige voorbereiding op de Oirschotse 
Heide neemt het MRAT (Medium Range Anti Tank) 
peloton van de B-“Eagle”-compagnie deel aan de 
SOB-II 2011. De antitankers hebben zich in de aan-
loop naar de schietserie bekwaamd in infanterie-
drills. Voor de mannen van eenheid 8 is het zijn van 
infanterist met de specialisatie antitank de core busi-
ness. De gevarieerde taakstelling waarbij, zowel 
zelfstandig als gecombineerd, met infanterie eenhe-
den wordt opgetreden geeft de noodzaak van het 
onderhouden van infanteriedrills aan. 

Doel van de schietserie
Het doel van de schietserie is het certificeren op ni-
veau 2. Voor een antitank peloton is het optreden te 
voet niet onbekend. Het peloton treedt te voet op met 
een grootte vergelijkbaar met een infanteriegroep. 
Om deze reden is het niveau 2 certificeren van het 
MRAT peloton erg belangrijk. 

Op zondag 22 mei reizen subeenheden van het ba-
taljon naar de NAVO kazerne Hörsten, zodat maan-
dagochtend direct begonnen kan worden met het 
schietprogramma. “Heren voer gewoon uw drill uit 
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inpraten en onze 5 voertuigen ter plekke “in te zege-
nen” en hopen op een goede afloop. Alles verliep 
vlekkeloos en al snel kon er worden aangevangen 
met de tweede schietoefening. Op dat moment ging 
onze CC en de aalmoezenier terug naar Oirschot en 
dat is ons bijna fataal geworden, want het is nog 
even spannend geworden. Op een gegeven moment 
was er nog maar één CV90 inzetbaar om te schie-
ten, doordat met name de instructeurs zo organiek 
mogelijk wilde schieten, namelijk de voertuigcom-
mandant op zijn eigen plek in de toren en de boord-
schutter idem.
Uiteindelijk had om 20.45 uur de laatste schutter zijn 
schietoefening geschoten en kon de HSI de balans 
opmaken en kon hij vervolgens concluderen dat een-
ieder geslaagd was voor de certificeringoefeningen. 

tiergroep als waarnemersgroep waren behaald. 
Daarnaast heeft er een unieke kruisbestuiving plaats 
gevonden door het geïntegreerd trainen. De groeps-
binding is sterk toegenomen doordat 24 uur per dag 
ieder groepslid op hetzelfde moment eet, schiet, 
slaapt, afziet en lacht. En na terugkomst weet iedere 
fuselier, een schietserie is veel meer dan schieten al-
leen bij het MRAT peloton van de B-“Eagle”-
compagnie.

TEKST: ELNT RJF APON, PCC A-CIE

In week 27 van dit jaar stond er voor een deel van 
de A-cie 35 mm schieten op het programma als on-
derdeel van de omscholingscursus CV 90. Deze cur-
sus begon in week 20 in Amersfoort en is in week 26 
voortgezet in Marnewaard. Na een week tactisch 
optreden met het voertuig en werken met de video-
uitrusting, kon er in week 27 aangevangen worden 
met het scherp schieten op de schietbaan te 
Marnewaard. Het doel van deze week was om iede-
re deelnemer van deze omscholing te certificeren op 
het voertuig als voertuigcommandant of als boord-
schutter 35mm. De moeilijkheidsgraad zit niet in het 
schieten zelf, maar juist in het inzetbaar houden van 
de voertuigen om te kunnen schieten. Vaak heb je 
daar als gebruiker weinig tot geen invloed op. 
Op Dinsdag 05-07-2011 was het dan zover. Elnt 
G.P.J. van Beek had de eer om het eerste scherpe 
schot te lossen van zijn CV90 (de A-50) van onze 
cie. Helaas was dit voor even ook het laatste schot 
van dit voertuig, want de richtmerken van alle waar-
nemingsmiddelen versprongen zo erg dat er niet 
meer mee geschoten kon worden. Tijdens het verloop 
van deze dag schoot iedere deelnemer alle de te 
schieten oefeningen en was eenieder goed voorbe-
reid voor de certificeringoefeningen voor de dag 
erna.
Op woensdag 06-07-2011 zijn we begonnen met 2 
schietoefeningen, schieten met de coaxiale mitrail-
leur en vervolgens kregen we de uitleg voor de eer-
ste te schieten certificeringoefening. Tijdens deze 
certificering kwam onze CC (Kap Verhoef) en de aal-
moezenier (Marco Spies) ons respectievelijk moed 

Schietweek CV90 in Marnewaard
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ken van het specialisme van de genist. Denk hierbij 
aan het adviseren van de PC door de groepscom-
mandant, het laten springen van deuren en het rui-
men van hindernissen.  Door deze samenwerking  is 
er een compleet beeld ontstaan van acties tijdens 
een OVG situatie.  Ook is er tijdens deze oefening 
verkenningscapaciteit toegevoegd aan de compag-
nie. Het verkenningspeloton is als lichte verkennings-
eenheid toegevoegd. Zonder voertuigen maar wel 
uitgerust me de UAV ‘Raven’ hebben zij ons met 
name ondersteund in de compagniesactie. In de 
voorbereiding op deze actie heeft de compagnies-
staf een demonstratie gekregen over de mogelijkhe-
den die de Raven biedt tijdens een OVG scenario. 
Het verkenningspeloton heeft laten zien dat zij zowel 
overdag als ’s nachts gedetailleerde informatie kun-
nen verzamelen voor de compagnie. Tot vlak voor 
het passeren van de startlijn krijgen de commandan-
ten hun laatste update over het gebied en de vijand.

Compagniesactie
Op woensdag 16 juni  werd door de S3 en de batal-
jonsvuur steunofficier de bevelsuitgifte gedaan aan 
de compagniescommandant, die ondersteund werd 
door een genie en vuursteun adviseur. Voor de com-
pagnie was dit tevens de eerste keer dat men dit be-
vel aan de hand van de nieuwe commandovoering-
structuur (OATDOEM) kreeg uitgereikt.  Na de be-
velsuitgifte heeft de compagnie de eigen commando-
voering opgestart. Omdat het voor de staf de eerste 
keer was dat men in deze samenstelling zou werken 
was het in het begin nog even zoeken wie wat zou 
gaan analyseren en wie welke producten binnen de 
commandovoering voor zijn rekening zou nemen.  
Na een hoop schrijven,  typen en discussiëren heeft 
de staf een compagnies bevel gemaakt.  De op-
dracht was om een objectgerichte aanval uit te voe-
ren op twee objecten in het oord. Hierbij diende de 
vijand geneutraliseerd te worden. De compagnies-
commandant wilde middels een snelle en robuuste 
aanval over twee parallelle assen de vijand verras-
sen en de objecten in handen krijgen.
Nadat de pelotons hun bevel hadden gekregen en 
hun commandovoering hadden afgerond, hebben 
we met de compagnie een rehearsal uitgevoerd. 
Aan de hand van deze rehearsal kwamen een aantal 

TEKST: J.T. SONNEVELD, TWEEDE LUITENANT DER 
ARTILLERIE, TEAM VSO

In het Opleiding- en Trainingstraject van een 
Pantserinfanterie compagnie zit naast het reguliere 
optreden,  zoals bijvoorbeeld de aanval of verdedi-
ging,  ook een van de moeilijkste manieren van op-
treden voor een militair. Het optreden in verstedelijkt 
gebied (OVG).  De Charlie compagnie is al in het 
begin van  mei 2011 begonnen met  het  trainen van 
de eerste aspecten van OVG.  De groepscomman-
danten van de infanterie-pelotons zijn gaan trainen 
(niveau I en II) om hun groepen alle basisbeginselen 
van het OVG aan te leren. Dit alles was in voorberei-
ding op de OVG oefening in de Marnewaard. De 
oefening in Marnewaard had als doel de pelotons 
(niveau III) te trainen en deze oefening uiteindelijk  af 
te sluiten met het uitvoeren van een compagniesactie 

Doel en opbouw van de oefening
In de periode van 14 juni tot en met 22 juni  heeft de 
Charlie compagnie deelgenomen aan de OVG oefe-
ning in de Marnewaard. Het eerste deel van de oefe-
ning stond in het teken van de laatste punten fijn slij-
pen op groepsniveau om daarna in een keer door te 
kunnen gaan met het OVG op  pelotonsniveau.  Na 
deze training heeft de compagnie op 19 en 20 juni  
een  compagnies actie uitgevoerd onder leiding van 
het bataljon en de OVG instructiegroep . Het doel 
van deze oefening was dat de pelotons op hun eigen 
niveau alle OVG aspecten hadden getraind.  
Daarnaast  door op pelotonsniveau Genie, Vuursteun 
en Geneeskundige ondersteuning toe te voegen  een 
stap gemaakt in het geïntegreerd optreden van een 
peloton en zo de samenwerking verbeterd tussen pe-
lotons en de aan hun toegewezen specialisten. 

Inzet Genie en Verkenningspeloton
Naast de organieke gevechtskracht van de Charlie 
compagnie hebben we in deze oefening ondersteu-
ning gehad van een Genie peloton en een sectie van 
ons eigen verkenningspeloton.  De drie pantsergenie 
groepen van het peloton  dat aanwezig was werden 
onder bevel gesteld bij de drie gevechtspelotons van 
de compagnie. Op deze manier kon de 
Pelotonscommandant (PC) leren om gebruik te ma-

Optreden Verstedelijkt Gebied Marnewaard
Charlie  Compagnie 17 Painfbat
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vijandelijke activiteiten in het gebied. 
Later op de ochtend was de oordrand in eigen han-
den.  Echter hielden kleine groepjes vijand zich 
schuil in verschillende objecten in het oord. Hierdoor 
waren de PC’en genoodzaakt om huis na huis te zui-
veren om een goede springplank te creëren om de 
aanvalsdoelen in handen te krijgen.  Ondanks een 
aantal gewonden bleef de motivatie bij de kerels 
hoog en gestaag kwamen steeds meer objecten in ei-
gen handen.  
Rond de middag werd het scenario  stilgezet en vol-
gende er een korte tussentijdse evaluatie.  Het ge-
vecht werd middels een after action review nogmaals 
bekeken en tips en tops werden door de instructie-
groep OVG toegelicht.  Na het plan wat te hebben 
aangepast zijn we in de middag de actie nogmaals 
gaan uitvoeren.  

Samenvatting
Het kunnen optreden en uitvoeren van operaties in 
verstedelijkt gebied is van groot belang tijdens huidi-
ge en toekomstige operaties. Het belang van een 
goede opleiding en training ter voorbereiding op dit 
optreden in verstedelijkt gebied is van groot belang. 
We kunnen concluderen dat de compagnie een nutti-
ge, leerzame en effectieve oefening in de 
Marnewaard heeft gedraaid. Op groeps- en pelo-
tonsniveau  zijn bijna alle leerdoelen gehaald, vanaf 
fuselier tot en met compagniescommandant is men 
getraind op OVG situaties.  Door deze oefening met 
een compagniesacties af te sluiten heeft de compag-
nie een grote stap gezet in het opleiding en trainings-
traject van het bataljon. Coördinatie, Efficient plan-
nen, en het juist uitvoeren van de aangeleerde OVG 
technieken zijn als belangrijke steekwoorden naar 
voren gekomen.

details naar voren die er voor zorgden dat alle acties 
van de pelotons tot op het laagste niveau gecoördi-
neerd konden worden. Aansluitend hebben we met 
de gehele compagnie een  ‘Full Dress Rehearsal’ uit-
gevoerd om te kijken of ons plan uitvoerbaar was en 
of we alle kritieke punten onderkend hadden. Door 
tijdens de rehearsal  de PC’en een aantal  mogelijke 
situaties te geven hoe de vijand zou kunnen reage-
ren kon de Compagnies-commandant controleren of 
iedereen binnen zijn oogmerk dacht en zich aan de 
opdracht hield. 
Zondag avond was het eindelijk zover,  het 
Verkenningspeloton ging om 2300 uur als eerste het 
gebied in om de twee objecten onder waarneming te 
krijgen.  Samen met de inzet van de Raven is de ge-
hele avond en nacht informatie verzameld over de 
vijandelijke activiteiten in het gebied. De mortier-
groep van de compagnie stond al vroeg in de avond  
stand-by om wanneer nodig het verkenningspeloton 
te kunnen ondersteunen of te ontzetten wanneer zij 
gebonden zouden raken.  De volgend morgen om 7 
uur precies passeerde de compagnie de startlijn.  
Op het moment van het passeren van de startlijn 
werd er door de Waarnemersgroep een 
Misleidingsvuur afgegeven buiten het oord, aan de 
andere zijde dan waar de inbraak zou plaatsvinden.  
Dit om de vijand nog meer te verrassen.  Vervolgens 
begonnen de pelotons snelheid te maken en enkele 
honderden meters voor de oordrand werd er ont-
plooid.  Met maximale vuurkracht maakte de twee 
pelotons de inbraak in de oordrand. Al gelijk was er 
gevechtscontact tussen de vijand en de pelotons. De 
vijand acteerde middels  ‘Hit en Run’, wat voor ons 
betekende dat wij iedere keer van andere posities 
onder vuur werden genomen.  Het verkenningspelo-
ton bleef vanuit de oordrand informatie geven over 
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zen, gevechtsbroek met t-shirt en het team moet 2 
rugzakken van 10 kg meenemen. Dit evenement 
wordt ook wel het “koningsnummer” genoemd. Het 
komt hierbij vooral er op aan om fysiek en mentaal 
sterk te zijn en de juiste routekeuzes te kunnen ma-
ken, ook word uiteraard de vaardigheid om te kun-
nen kaartlezen op de proef gesteld.
Helaas was er weinig voorbereidingstijd want zoals 
altijd doen operationele eenheden dit soort zak en 
erbij en komen de nummers 1 t/m 3 vaak uit de gele-
deren van de KMS. Zoals een goed fuselier betaamd 
stonden dit jaar dan ook 10 tot het bot gemotiveerde 
onderofficieren aan de start van de beide evenemen-
ten om aan deze traditie een eind te maken, er moest 
en er zou gepresteerd worden. Bij beide evenemen-
ten waren meer dan 40 teams ingeschreven, dus de 
concurrentie was groot. Uiteindelijk werd er door 
onze beide teams een geweldige prestatie neerge-
zet. Het schietteam werd 3e. Zij hadden 1 treffer 
minder dan de nummer 1 en hetzelfde aantal treffers 
als de nummer 2 maar deze hadden een snellere 
tijd. Ons ATM team werd 2e, zij waren 45 sec lang-
zamer dan de nummer 1. Een geweldige prestatie 
dus en hierbij waren we wel de beste parate eenheid 
want de winnaars waren allemaal schooleenheden. 
Een resultaat om trots op te zijn.
De teams bestonden uit de volgende onderofficieren: 
Schietteam Sgt1 Wouters, Sgt v.d. Akker, Sgt 
Bastiaansen, Sgt Pont, Sgt Broeze, ATM Sgt van 
Buuren, Sgt Zegveld, Sgt Janssen, Sgt Wuestman en 
Sgt Oerlemans.

Op donderdag 01 september is op de KMS de 60e 
KMS Jaardag gehouden. Op dit jaarlijks evenement 
komen jaarlijks zo veel mogelijk onderofficieren van 
de landmacht bij elkaar op de bakermat van de on-
derofficieren om de verjaardag van de KMS te vie-
ren en zich met elkaar te meten op militaire vaardig-
heden.
Centraal tijdens deze dag staan de evenementen 
Sport en Spel waaraan alleen deelgenomen kan 
worden door KMS leerlingen vanwege de beperkte 
capaciteit, de schietwedstrijden en het koningsnum-
mer de All Terrain March (ATM). Aan de laatste twee 
activiteiten word deelgenomen door vertegenwoordi-
gende teams van  KMS onderdelen en nationale en 
internationale teams van alle onderdelen met daarin 
alleen onderofficieren.
Ondanks het drukke programma van het bataljon 
konden wij toch een team afvaardigen bij de schiet-
wedstrijden en de All Terrain March.
Bij de schietwedstrijd bestaat het team uit 5 onderof-
ficieren die individueel 200 meter moeten verplaat-
sen naar het schietpunt, daar aangekomen moeten 
zij met 25 patronen zoveel mogelijk treffers boeken, 
na de terugverplaatsing mag de volgende schutter 
starten. In totaal krijgt het team hiervoor 10 minuten. 
Voor de rangschikking telt wie de meeste treffers 
heeft geschoten binnen de gestelde tijd. Bij een ge-
lijk aantal treffers wint het team wat de snelste tijd 
heeft.
Bij de ATM bestaat het team uit 5 onderofficieren die 
een afstand van 20 kilometer moeten overbruggen 
door alle terreinsoorten. Het tenue is gevechtslaar-

Onderofficieren scoren op KMS jaardag
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dichtbij. Wederom wordt er rijdend stelling genomen 
maar op BMS is ook goed te zien dat de uiterlijke lijn 
voor de inzet van de KETF2 munitie behoorlijk dicht-
bij komt. Over de radio roept de PC: STORMEN 
STORMEN STORMEN! Nu gaat het gas pas echt in. 
De laatste paar honderd meter tot het aanvalsdoel 
worden met meer dan 50 km/u genomen, wat een 
geweld! De coax wordt geselecteerd door de boord-
schutter om de laatste weerstanden op het aanvals-
doel uit te schakelen. Op het allerlaatste moment 
stampt de chauffeur de rem in. De neus van de CV-
90 duikt omlaag en binnen no time staat de CV-90 
stil. De klep gaat neer en de sergeant stormt met zijn 
groep naar buiten. Vol vuur in de ogen gaat de 
groep voorwaarts en via de zijcamera’s zijn de vor-
deringen van de groep goed te volgen. Rustig rolt de 
CV-90 mee terwijl de boordschutter zicht houdt in de 
diepte. Er wordt een nieuwe vuurpositie met de CV-
90 ingenomen voorbij het aanvalsdoel en ook de 
groep zoekt vuurposities. Hoe lang is het terug, 3 mi-
nuten? Stonden we toen nog in het uitgangsgebied? 
Veel meer is het niet geweest. Wat een snelheid en 
geweld brengt die CV-90 met zich mee.

Zoals duidelijk mag worden uit het voorgaande stuk, 
zijn er met de invoering van de CV-90 veel dingen 
veranderd binnen het pantserinfanterie optreden. De 
CV-90 heeft in tegenstelling tot de YPR een gestabili-
seerd kanon. Dit heeft aanzienlijke consequenties 
voor het optreden. Het is niet meer noodzakelijk om 
stil te staan omdat er ook rijdend gevuurd kan wor-
den. Hierdoor gaat het bereden gevecht met de CV-
90 nog sneller.  Deze snelheid wordt nog meer ver-
hoogd door de CV-90 ten opzichte van de YPR. 

De bereden aanval
DOOR: ELNT ROMEINPC 6 B- ‘EAGLE’CIE 17 PAINFBAT GFPI

1030 uur U. De CV-90 zet zich in beweging en met 
gestabiliseerd kanon wordt voorwaarts gegaan. De 
schutter neemt waar in de diepte terwijl de voertuig-
commandant kruislings waarneemt en tussendoor 
vluchtig zijn voertuigpositie checkt op BMS1. Via het 
verspreidingspunt wordt rustig opgereden richting de 
startlijn. Rustig, wat is nog rustig met de CV-90, 
20km/u? Nogmaals een blik op BMS, iedereen is 
goed op linie. Eindelijk het bevel op de radio van de 
pc, B & R sprong. De chauffeur trapt het gaspedaal 
in en binnen no-time gaan we met 50 km/u door het 
terrein heen. 50 Meter voorbij de andere cv-90 ver-
tragen we weer, het stof trekt nog aan ons voorbij 
maar toch kan de boordschutter nog gestabiliseerd 
vuur uitbrengen. Rustig rollen we verder terwijl de 
andere CV-90 nu gas geeft en met grote snelheid tot 
50 meter voorbij ons springt. Dankzij het gestabili-
seerde kanon kunnen rustig rijdend de doelen op het 
aanvalsdoel gewoon worden aangegrepen. Hoe 
zou dat zijn, 5 keer 407 projectielen op je dak? En 
dat is pas 1 vuurstoot van de CV-90. Nogmaals een 
korte blik op BMS laat zien dat we nog steeds mooi 
op linie rijden en via de periscopen zijn de stofwol-
ken van de andere CV-90 die met grote snelheid 
voorwaarts gaan goed te zien. Het sein stelling is 
voor de chauffeur wederom het teken om gas te ge-
ven, de sectiegenoot heeft het vuur weer overgeno-
men en rolt rustig voorwaarts. Het gaspedaal gaat 
weer vol in en het aanvalsdoel komt al behoorlijk 
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Alles beschouwd is het verschil tussen de YPR en de 
CV-90 het beste te omschrijven als het verschil tussen 
de 20ste en en 21ste eeuw. De pantserinfanterie vecht 
nu met het beste wat er momenteel te bieden is.

(Endnotes)
1   BMS: Battlefield Managment System. Systeem waarbij dmv gps 
de voertuiglocaties van het peloton worden aangegeven op een 
digitale kaart.
2   KETF: Kinetic Energy Time Fused. Munitie die dmv een ‘klokje’ 
voor of juist na het doel detoneert en daar 407 subprojectielen 
lanceert.

Waar de YPR maximaal 25 km/u redde, is de CV-90 
instaat om gestabiliseerd rond te rijden en te versnel-
len tot meer dan 50km/u in het terrein. Hierdoor 
wordt de reactietijd van de vijand sterk terug ge-
bracht. Het vergt echter wel een goede coördinatie 
vooraf en goede kennis van het oogmerk en de drills 
en BGT�n door de korporaal voertuigcommandan-
ten. De snelheid brengt meer voordelen met zich 
mee, bijvoorbeeld voor de antitank eenheden wordt 
het steeds lastiger om de pantserinfanterie aan te 
grijpen. De hoge snelheid maakt het moeilijk om een 
goede �lock� te maken en ook het variëren van snel-
heid, zoals hierboven beschreven, werkt hieraan 
mee. De voorgenoemde coördinatie is ook gemakke-
lijker geworden door de invoering van BMS. 
Hierdoor heeft iedere voertuigcommandant, boord-
schutter, chauffeur en groepscommandant achterin 
inzicht in de up-to-date locatie van alle voertuigen 
van het peloton. Door het aangeven van coördinatie-
lijnen en punten wordt ook voor al deze functionaris-
sen inzichtelijk gemaakt in welke fase van de actie 
we zitten. Hierdoor wordt het radioverkeer beperkt 
tot een minimum hetgeen veel rust en duidelijkheid 
creëert voor de leidinggevenden.
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De B-cie was druk bezig met de omscholing CV-90 
toen ze de opdracht van de deelname aan de 
Bartelsbeker ontvingen. Een geweldige kans, omdat 
ze daarmee een peloton versneld op niveau konden 
krijgen voor het optreden te voet. De Bartelsbeker, 
die vorige eeuw gold als inzetbaarheidstest, is weer 
in het leven groepen om infanterie pelotons met el-
kaar te laten meten.  De wedstrijd op het 
Infanterieschietkamp in Harskamp duurt een dag 
waarin de vaardigheden van het peloton worden be-
proefd. 

4 onderdelen
De wedstrijd bestaat uit vier onderdelen: twee ge-
vecht schietoefeningen,  een schietcircuit en een the-
orie station. De gevecht schietoefeningen vonden 
plaats op de gevechtsbaan en op baan ALFA. 
Uiteraard was de precieze invulling van de wedstrijd 
geheim en werd pas op de dag zelf duidelijk hoe 
goed de B-cie was voorbereid.

De wedstrijddag
De wedstrijddag begon uiteraard met een appel en 
een tenue-inspectie, waarna  er werd geloot om de 
start volgorde. Voor het peloton begon de wedstrijd 
op het theorie station. Hier werd de kennis getoetst 
op het gebied van ZHKH, materieel herkenning, een 
tactisch vraagstuk op pelotons niveau, Verbindingen 
en de Panzerfaust. Er goede start van de wedstrijd, 
want op het gebied ZHKH en Verbindingen scoorde 
het peloton goed. Het tactische vraagstuk was een 
verrassing, het bleek een toets staftechniek te zijn. 
Aansluitend verplaatsen we te voet naar Baan ALFA.

Bartelen
Hoewel het peloton tijdens het bartelen, zoals het 
voorbereiden voor de Bartelsbeker wordt genoemd,  
de gevechtsbaan en baan ALFA hadden beoefend, 
bleek op de wedstrijddag zelf dat was gesleuteld 
aan de standaard oefeningen om de lat voor alle pe-
lotons hoger te leggen. Daarbij was vooral de tijd 
verkort dat doelen zichtbaar waren. De oefening op 
de gevechtsbaan hield in dat het peloton voorwaarts 
ging en binnen 12 minuten in de eindloopgraaf 
moest zijn. Een strakke tijd, gezien het feit dat de tus-
sen gelegen opstellingen binnen 4 en 8 minuten be-
trokken moesten zijn.  Op baan ALFA begon de oefe-
ning traditiegetrouw met een verplaatsing te voet van 
1,5 km. Net als het verleden was dit een speedmars, 
waarna het peloton ontplooide en na een vuurover-
val terreinwinnend voorwaarts gingen. Vanuit de put-
ten aan het einde van baan ALFA werd er een verde-
diging gevoerd. 

Schietcircuit
Tot slot was er nog het schietcircuit, en ook dit op on-
derdeel werd de schietvaardigheid getoetst onder-
tijdsdruk. Daarbij kwamen de wapensystemen aan-
bod die binnen de infanterie pelotons beschikbaar 
waren, COLT en MINIMI. Daarnaast werd ook met 
de GLOCK geschoten. Gezien het feit dat de GLOCK 
niet in de bewapening zit van de infanterie pelotons 
hebben we ook hieraan in de voorbereiding  aan-
dacht besteed en dat wierp die dag zijn vruchten af.  
Uit de resultaten bleek dat de deelnemende pelotons 
een pittig programma voorgeschoteld hebben gekre-
gen. Daarmee zijn die dag alle eenheden aan de 
tand gevoeld.  

B-cie neemt deel aan Bartelsbeker
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