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de landmachtdagen 2012: 12 & 13 mei
De Landmachtdagen zijn in 2012 op 12 en 13 mei op de Generaalmajoor De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Het evenement biedt bezoekers een kijkje in de wereld van Nederlands
grootste krijgsmachtdeel.
Het publiek kan demonstraties met landmachtpersoneel en
-materieel bijwonen en tentoonstellingen bezoeken. Er zijn ook
activiteiten waarbij de bezoekers actief mee kunnen doen. Het
thema ‘Vechten voor Vrede en Vrijheid, je moet het maar kunnen’
vormt dit jaar de rode draad van de manifestatie.
Natuurlijk zijn ook onze Fuseliers van 17 Painfbat GFPI present en tonen hun kennis en
kunde. Maar er is meer!
Onze
regimentsverzameling
Brigade en Garde Prinses Irene
is tijdens deze dagen geopend
en vormt het middelpunt van het Historisch Cluster. Ruim 150 “re-enacters”
(acteurs in historische kleding) verbeelden vijf periodes uit de geschiedenis van de Landmacht (mei 1940, Irene Brigade, Nederlands Indië, Korea
en Koude Oorlog). Er zijn historische voertuigen te zien, de defensiemusea
presenteren zich en er zijn optredens van het Fanfarekorps der G enie.
Voor meer info: www.landmacht.nl

Inhoud
van de redactie: lezersonderzoek
van de regimentscommandant
van de stichting Brigade en Garde
Succesvolle uitkomst enquête “Vaandeldrager”
en jubileum voor “Vriendenkring van de Westenbergkazerne”.
In memoriam
Lezersonderzoek Vaandeldrager: het regimentsblad krijgt een hele dikke voldoende!
regimentflitsen
Koorduitreiking / beëdiging Tilburg
vereniging van veteranen GFPI
Veel reünies op komst en ook een verslag van de laatste
Verslag reünie B-team SFOR 10 van 26 oktober 2011
REÜNIE A-Cie 17 Painfbat GFPI
vereniging van oud-strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
“Wetenswaardigheden van onze vereniging”
Onze 71ste verjaardag werd gevierd op 11 januari 2012
Functiewisseling Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier en uitreiking koord
Nieuws van uw secretaris
vereniging van Indië-bataljons Garderegiment Prinses Irene
Reunie 26 november 2011
vierde bataljon GRPI
Dagboek Jaap Gravesteijn
vijfde bataljon GRPI
Uit het dagboek van F.J. Mulder – vervolg vanaf Vaandeldrager 99
s-ireentje 75
Herdenking en Reünie - Nieuws!
zevende bataljon GRPI, bataljon Berdjalan
Onthulling Papoea plaquette bij het Nationaal Indië Monument te Roermond
Wist u ??
bataljonsflitsen
Kort nieuws
Abraham arriveert bij regimentsadjudant
Bevordering Dennis van Esch
Sgt1-Test
PBC
Voorlezen op basisschool
Zilveren Kruis Bruggenloop Rotterdam 11 december 2011
bataljonsnieuws
Verslag bezoek Krijgsmachtadjudant Dunnewind,10-01-12
C-‘BEREN’ Compagnie gaat richting ISK voor een Schietweek niveau 1/2
Oefening Odyssee Sword
OVG II Acie 17 PIB GFPI Ma 23 januari 2012
OVG (optreden in verstedelijkt gebied) Politiecomplex Sevenum
Toekomstige Fuseliers in opleiding

2
3
4
4
5
5
10
12
15
15
16
17
18
18
19
20
20
22
22
23
23
26
26
28
28
29
29
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
37
38
39
41

Colofon
Jaargang 27, nummer 100
De Vaandeldrager verschijnt
ieder kwartaal in een oplage
van 1.800 exemplaren en
wordt verspreid via
controlled circulation
Hoofdredactie:
Hans Sonnemans
E jwh.sonnemans@mindef.nl

		

Vaandeldrager nummer 101

Eindredactie:
Bianca den Outer
E info@biancadenouter.nl
Luc Vermeulen, kol der fus bd
l.vermeulen1@onsneteindhoven.nl

Redactie:
Henk de Boer, lkol der fus
Helga van Stratum-Meindertsma, kap der fus
Cor van der Krieken, aooi der fus
Marcel Latour, maj der fus
Redactieadres:
Redactie De Vaandeldrager
Postbus 33
5688 GZ Oirschot
T 040 - 2665662 en 040 - 2665678
E 17painfbat@mindef.nl
Voorpagina:
Regimentsadjudant Cor van der Krieken
tijdens regimentsjaardag 2012

Vormgeving:
G3M - Grafisch & MultiMedia Management
Zoetermeer - www.g3m.nl
Druk:
Drukkerij Gianotten B.V., Tilburg
© Copyright:
Stichting Brigade en Garde Prinses Irene
Fotografie:
Nelleke Swinkels – van der Vorst
Wim ter Horst
Max Wolff
Website:
www.fuseliers.nl

maart 2012

1

van de redactie: lezersonderzoek

van de regimentscommandant

Door Hans Sonnemans, hoofdredacteur
In het vorige nummer van de Vaandeldrager, jubileum nummer 100, stelde ik dat de redactie van de
Vaandeldrager het contact met de lezer in de afgelopen jaren wat is kwijt geraakt. We horen en lezen
niet veel meer van onze lezers. Het is een moeilijke
taak voor een redactie om een blad te maken met
lezerspubliek van 18 tot 98 jaar. We zijn benieuwd
naar de ervaringen van de lezer. Vandaar dat we
onze lezers vroegen mee te werken aan een lezersonderzoek.

Het redactieteam van de Vaandeldrager bestaat uit
vrijwilligers (danwel regimentsfunctionarissen die
dit naast hun organieke taak doen). We hebben de
eindredactie van het blad kunnen versterken in de
persoon van Luc Vermeulen, sinds een half jaar Kolonel der Fuseliers buiten dienst en oud-regimentscommandant. We zijn blij met zijn medewerking.
Hierdoor wordt het mogelijk de werklast beter te
verdelen en het is belangrijk voor de continuïteit bij
de productie van het blad.

Meer dan vierhonderd formulieren kwamen binnen
bij de secretarie van ons parate Fuseliersbataljon in
Oirschot. De periode rond de feestdagen besteedde
uw hoofdredacteur aan het turven, lezen en analyseren van al die formulieren, vaak met veel opmerkingen in de vorm van bedankjes, opbouwende kritiek
en hartverwarmende complimenten. Het werd een
echte opsteker voor het hele redactieteam. U blijkt
ons regimentsblad enorm te waarderen en beoordeelt dit gemiddeld met het cijfer 8.2.

Overigens is het belangrijk om aan te geven dat geen
enkel regiment, dus ook ons Garderegiment Fuseliers, goed kan functioneren zonder de inzet van
vrijwilligers. We vinden die inzet terug binnen de
besturen en reüniecommissies van de verenigingen,
de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene en onze
Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses
Irene. Sinds vorig jaar is ook dit team versterkt met
een nieuwe vrijwillige medewerker, namelijk Harrie
Dijkhuizen uit Best.

Natuurlijk werden er ook kritische opmerkingen
gemaakt. We gaan kijken wat we daar mee kunnen
doen. Veel van die opmerkingen leest u terug in de
“rode draad” door het hele blad. Het complete resultaat van het onderzoek en een analyse hiervan, kunt
u teruglezen elders in het blad.

Oudere en jonge veteranen, enthousiaste vrijwilligers en een betrokken regimentsleiding, dat is de
kern van onze levendige Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene. De inhoud van deze Vaandeldrager,
het 101ste exemplaar 28e jaargang, getuigt van een
ruim 70-jarig, maar springlevend Garderegiment.

Wel wil ik hier al ingaan op enkele opmerkingen
van met name de oudere veteranen. Ze willen graag
meer teruglezen over eigen ervaringen: graag meer
over Indië, over de Brigade, over de Westenbergkazerne. Heel begrijpelijk uiteraard. De redactie van
de Vaandeldrager kan echter niet zelf zorgen voor
de inhoud van het blad. Hiervoor hebben we onze
lezers nodig.

Ik wens u veel leesplezier.

We begrijpen dat het voor onze oudere veteranen
vaak lastig is om de tekstverwerker ter hand te nemen. Maar die veteranen hebben wellicht wel (klein-)
kinderen of anderen in hun nabije omgeving, die dat
makkelijker kunnen. Mogelijk kunnen die eens een
bijzonder verhaal of ervaring op papier zetten voor
publicatie in ons lijfblad. Aangevuld met wat ingescande foto’s uit het fotoalbum kan dit een prachtig
artikel opleveren: interessant voor de eigen maten
en sobats, maar ook voor de jongere Fuseliers.

PS: De Vaandeldrager in digitale vorm (een vraag
van het lezersonderzoek) bestaat al! Alle nummers,
van 1 t/m 100, zijn te vinden op www.fuseliers.nl.
Ze kunnen daar bekeken worden en, beter nog, doorzocht.
Reactie uit lezersonderzoek bij Vaandeldrager 83:
Tot mijn grote verrassing stond
een vriend uit mijn peloton,
Cor Pieterse (Amsterdammer)
op de voorpagina van jaargang
23, oktober 2007. Hij staat op
wacht op onze post Pankalang
op West Java in het jaar 1949.
Na aankomst in Rotterdam
(23 juni 1950) heb ik nooit
meer iets van hem vernomen.
P.H.J. Peters, (28-03-1922) 6-GRPI.
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Door Henk de Boer, Luitenant -Kolonel der Fuseliers
Regimentsgenoten,
We zijn inmiddels al weer goed op weg in 2012 en
de eerste Vaandeldrager ligt dan ook weer bij u in
de bus. Als ik er nu aan terugdenk hoe het jaar is begonnen, dan denk ik aan onze Regimentsjaardag op
11 januari waar zovelen van u aanwezig konden zijn
en we ook ons Belgisch zusterbataljon Bevrijding/5e
linie weer mochten begroeten na een aantal jaren afwezigheid. Het was zoals gebruikelijk een zeer sportieve en mooie dag!

rie. De reacties waren na afloop in ieder geval erg
positief.
Veel is er weer gebeurd, zoals u kunt lezen en bekijken in deze aflevering.
Ik wens u dan ook veel plezier toe met de inhoud
van deze Vaandeldrager.
Volo et Valeo

Maar meer nog gaan mijn gedachten momenteel
naar Hare Majesteit Koningin Beatrix, Prinses Mabel
en de Koninklijke familie, nu bekend is geworden
dat de gezondheidstoestand van Prins Johan Friso
zeer ernstig is. Zijn omvangrijke hersenbeschadiging
en voortdurende comatoestand, als gevolg van het
noodlottige lawine ongeval tijdens de jaarlijkse skivakantie in Lech, veroorzaken diepe zorgen en een
groot verdriet bij de Koninklijke familie. Namens u
allen heb ik Hare Majesteit in een brief laten weten
hoezeer wij allen met de Koningin, Prinses Mabel en
de kinderen meeleven in deze zware tijd.
Als regimentscommandant ben ik inmiddels voor
de eerste keer uitgenodigd om aanwezig te zijn bij
het CORKKL (Commandanten Overleg Regimenten
en Korpsen Koninklijke Landmacht). Deze bijeenkomst was door de Commandant Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal De Kruijf, georganiseerd en
werd door hem geleid om in de eerste plaats het belang van de Regimenten te benadrukken, maar ook
om relevante ontwikkelingen te kunnen bespreken.
Het was goed om samen met de generaal de effecten
van de bezuinigingen en reorganisaties te bespreken
en ik heb dan ook een aantal zorgpunten ter tafel
kunnen brengen.
Verder mocht ik op 16 februari veel regimentgenoten
welkom heten op onze eerste Regiments Officiers
Bijeenkomst (ROB) in Oirschot. Ik heb gemeend om
wat vaker dan tot nu gebruikelijk is geweest een gelegenheid te creëren waar vooral de officieren van
het Regiment elkaar kunnen ontmoeten om zo hun
netwerk te vergroten en te intensiveren. En ook is
het de bedoeling dat er tijdens de ROB iets wordt
uitgelegd over de huidige innovatieve manier van
werken als infanterieofficier bij de pantserinfantemaart 2012
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van de stichting Brigade en Garde
Tekst: Kees Nicolai, Genm der Fuseliers bd
Voorzitter stichting Brigade en Garde

Succesvolle uitkomst enquête “Vaandeldrager” en jubileum voor
“Vriendenkring van de Westenbergkazerne”.
In de allereerste plaats wil ik mijn excuses aanbieden aan alle regimentsgenoten voor het feit, dat ik
voor het eerst in een lange reeks van jaren verstek
moest laten gaan bij de jaarlijkse herdenking tijdens
de regimentsjaardag op 11 januari jl.
Fysieke problemen, alsmede een bezoek aan de orthopedist, stonden mijn deelname in de weg, maar
ik hoop dat een medische ingreep mijn aanwezigheid voor de komende decennia weer mogelijk zal
maken.
Succesvolle uitkomst enquête “Vaandeldrager”
Op voorhand wil ik de lezers van “de Vaandeldrager” bedanken voor hun massale (meer dan 400) reacties op deze enquête. Neemt u van mij aan, dat een
respons van meer dan 25% zeer hoog is en veel zegt
over de waarde, die u hecht aan het voortbestaan
van ons verenigingsorgaan.
Over de uitkomsten van deze enquête leest u elders
in dit nummer meer, maar de scores zijn van dien
aard, dat niet alleen duidelijk is, dat dit blad nog
steeds in een grote behoefte voorziet, maar ook dat
de wijze waarop hieraan gestalte wordt gegeven alle
lof verdient.
Ik wil de hoofdredacteur Hans Sonnemans, zijn huidige eindredacteur Bianca den Outer en haar voorgangster Nelleke Swinkels dan ook van harte complimenteren met dit resultaat.
Viering 4e lustrum van “de Vriendenkring van de
Westenbergkazerne Schalkhaar”
Uit sommige reacties op de enquête kwam naar vo-

ren, dat er ook behoefte bestaat aan wat meer aandacht aan de “Schalkhaarperiode”.
Welnu, ik wil deze bal onmiddellijk terugkaatsen. Bij
onze vaste bijdragers aan de inhoud van dit blad, is
er geeneen die die periode als specifiek punt van
interesse heeft.
Ik nodig “de Vriendenkring” dan ook van harte uit
binnen hun gelederen leden te benaderen om ons
bijdragen toe te zenden en ik verzeker u, dat die een
warm onthaal zullen krijgen.
Hoewel ik mij realiseer, dat op het moment van verschijnen van deze editie de 20e reünie van de “Vriendenkring van de Westenbergkazerne” dd. 8 maart jl
al weer achter de rug is, wil ik hier (en niet vanwege
de uitkomsten van de enquête) toch even bij stilstaan.
Ik wil vanaf deze plaats mijn grote waardering uitspreken voor de organisatoren, Henny Meijerink en
Herman Wesselink, die al 20 jaar erin slagen om trouwe Fuseliers uit die periode eenmaal per jaar weer
bijeen te brengen, onder het genot van een borrel en
een goede “blauwe hap” . Als niet beïnvloedbare factoren het niet verhinderd hebben, heb ik ze dat ook
persoonlijk laten weten en hen navenant beloond.
Tot slot kan ik het toch niet laten (en ik hoop dat op
8 maart ook te hebben gedaan) om deze doelgroep,
met onmiskenbaar nog steeds heel warme gevoelens voor het Regiment, op te roepen om (ongeacht
de afstand tussen Schalkhaar en Oirschot) te participeren bij te vieren hoogtepunten.
Volo et Valeo

De Kampklok verscheen van juni 1940 tot
januari 1941, als weekblad voor het Nederlands “legioen” in het Verenigd Koninkrijk.
De Bromtol was het blad voor de
“Nederlandsche troepen in Engeland”
en verscheen van januari 1942 tot en
met 15 september 1944.
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In memoriam
Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, Indië Batlajons GRPI en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbaren.
Moge zij rusten in vrede!

VOSKNBPI
Mw. M.B. van Tilburg-Kamerbeek		
L.P. Bienfait		
Mw. A. van Sambeek-Jansen		
L.J.C. van Alphen		
Mw. M. van Gurp- van Zeeland		

27 november 2011
25 december 2011
27 december 2011
25 januari 2012
3 maart 2012

Bergen op Zoom
Arnhem
Cuijk
Sommelsdijk
Best

9 oktober 2011

Breda

20 december 2011
12 februari 2012

Liessel
Enschede

11 februari 2012

Zaandam

2 november 2011
n.b. november 2011
9 juni 2011
15 februari 2012

Zwolle.
Soest		
Putten
Almere

15 februari 2012
20 februari 2012

Zevenaar
Haarlem

VVOGFPI
J.L.M. van den Bergh		

Vierde bataljon GRPI
L. Joosten		
J. Landstra		
Mevr. A. Broekuizen - van Dongen,
weduwe van D. Broekhuizen		

Zevende Bataljon GRPI
D. J. Bloemers 		
J. Jacobs		
M. van Malkenhorst 		
J.J.Jelles		
Mevr. D.Weenink – Jansen,
weduwe van H. Weenink		
P.J. Jansen		

Lezersonderzoek Vaandeldrager:
het regimentsblad krijgt een hele dikke voldoende!
Door Hans Sonnemans, hoofdredacteur

Acht jaar na dato
Het laatst gehouden lezersonderzoek van de Vaandeldrager was in december 2003. Acht jaar na dato
was het dus wel weer eens tijd om opnieuw naar de
lezers te luisteren en een vragenformulier (met antwoordenvelop) met het blad mee te sturen.
Helaas bleek de voorbereidingstijd van dit onderzoek
toch wat kort: de vragenlijst bevatte enkele foutjes,
tekortkomingen en onduidelijkheden. Zo werd de
Vereniging van Veteranen GFPI niet genoemd op
het formulier: een ernstige misser. De nummering
van de vragen was niet correct (wat minder erg) en

sommige vragen bleken niet goed, of niet duidelijk
genoeg gesteld. Zo werkten we bij de vraag naar de
aangesloten vereniging uitsluitend met afkortingen
en dat bleek niet voor iedereen begrijpelijk. Daardoor hebben sommige lezers of geen, of de verkeerde vereniging aangekruist. Verder zijn er ook diverse
lezers bij meerdere verenigingen aangesloten. Hun
bevindingen zijn slechts eenmaal opgenomen, zodat
de resultaten per vereniging niet helemaal zuiver
zijn. Dit heeft echter het totaal resultaat van het onderzoek niet significant beïnvloed.

maart 2012
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Veel reacties

In het vorige onderzoek, in 2003, werkten 393 lezers
aan het onderzoek mee. Deze keer kregen we in totaal 415 formulieren retour, waarvan er 403 konden
worden verwerkt (de anderen bleken niet goed of
niet volledig te zijn ingevuld). Een hele mooie respons dus, die aangeeft dat onze lezers zeker bij de
Vaandeldrager betrokken zijn.

In totaal registreerden we 44 reacties van de Vereniging van Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene (waarvan 9 dames)
tegenover 62 in 2003; 176 van de Verenigingen van
de Indië Bataljons van ons regiment (259 in 2003).
Hier zien we grote verschuivingen want deze beide
groepen waren samen in 2003 goed voor 81 % van
de reacties, nu is dat nog slechts 55 %. Dat lijkt een
stuk geringer, maar dit is nog steeds een fantastisch
resultaat als we de gemiddelde leeftijd van deze lezersgroep in aanmerking nemen, namelijk 84 jaar!
En het betekent uiteraard ook dat het aandeel van
jongere lezers is gestegen en dat is een heugelijk feit.
Opvallend is het verschil bij lezers behorend tot de
Vereniging van Officieren GFPI. Ontvingen we in
2003 van hen 33 formulieren terug (8,4 % van totaal),
nu waren dat er 104 (25,8 % van het totaal)! Van het
totaal aantal leden van deze vereniging heeft meer
dan 50 % gereageerd. We kunnen dus gerust concluderen dat de leden van deze vereniging zich enorm
betrokken voelen bij ons blad.
De formulieren kwam letterlijk overal vandaan: het
Verenigd Koninkrijk, Zuid Afrika, Australië en zelfs
Nieuw Zeeland. De jongste inzender was 24 jaar oud
en de oudste 98!

Leesbaarheid, vormgeving en inhoud
Ruim 88 % van de lezers blijkt het blad altijd te lezen,
ruim 8 % meestal. Een mooie score. De vraag hoe het
blad gelezen wordt (uitvoerig; niet zo uitvoerig, bladeren of alleen het lezen van het eigen verenigingsdeel) scoort heel verschillend: 60 % leest het uitvoerig en 26 % niet zo uitvoerig. Per vereniging blijken
de leden van de Regiments Onderofficiers Vereniging (ROOV) het blad het minst uitvoerig te lezen
en de leden van de Vereniging van Oud-strijders van
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
het meest. Toch wijken de resultaten per vereniging
niet zo heel veel af van het gemiddelde resultaat, iets
wat je gezien de gemiddelde leeftijd wel zou kunnen
verwachten.
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Hoe vaak leest u De Vaandeldrager?
A. altijd
95
B. meestal
C. af en toe
65
D. zelden of nooit

Ruim 85 % van de ondervraagde lezers
verschijningsvorm van 4 maal per jaar voldoende (86 %
in 2003). 12 % zou het blad liever vaker op de deurmat vinden. Ook hier wijken de resultaten per vereniging niet heel veel af van het gemiddelde.
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Wat vindt u van de leesbaarheid van De Vaandeldrager?
A. goed
99
B. niet goed, te lange
artikelen
C. niet
goed, onderwerpen spreken me niet aan
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D. niet goed, slecht geschreven
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een 8,07. Het hoogste cijfer werd gegeven door de
Oud Strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, namelijk 8,8. Meer kritisch (maar
nog altijd heel tevreden) blijken de leden van de
ROOV met de gegeven 7,7.
Tenslotte nog de vragen over de bekendheid met de
regimentssite, een digitale nieuwsbrief en de digi100
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bij oudere lezers lager is dan bij jongere lezers.
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Ruim 60 % van de lezers heeft dankzij de Vaandeldrager een beter beeld gekregen van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene (in 2003 was dit 100
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Hoe leest u De Vaandeldrager?
A. uitvoerig, ik lees de meeste artikelen
B. niet zo uitvoerig,63ik lees sommige artikelen
C. ik blader het door en lees alleen de koppen
D. 44
ik lees uitsluitend 38
het gedeelte van mijn eigen onderdeel
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Hoe vindt u De Vaandeldrager er uitzien?
A. mooi
B. redelijk, gaat wel97
C. lelijk
D. 66
geen mening
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Wat vindt u van de verhouding tussen tekst en foto’s?
A. goed
B. te weinig foto’s 96
C. te veel foto’s
D. geen
mening
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De Vaandeldrager verschijnt 4 maal per jaar. Vindt u dat vaak genoeg?
A. ja
89
B. nee, te vaak
C. 66
nee, te weinig
D. geen mening
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10. Bent u bekend met de website www.fuseliers.nl?
61
n ja		 n nee
Totaal

36
14

8

27

22
8

3%

85%

27
90
6

7%

7%

3 551

2

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

85%

14

10

1% 5%

Wat vindt u van de verhouding tussen historisch nieuws en actueel nieuws?
A. goed
B. te weinig historische
verhalen
83
C. te veel historische verhalen
D. 53
geen mening
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9.	Als u De Vaandeldrager een rapportcijfer zou moeten geven, welk cijfer zou dat dan zijn?
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12.	Zoudt u de toezending van De Vaandeldrager naast
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8.	Hebt u door lezing60van De Vaandeldrager een ander,
beter
48 beeld gekregen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene?
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regimentflitsen
De Regimentsjaardag
Volo et Valeo
Elk jaar wordt omstreeks 11 januari de oprichting
van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses
Irene herdacht. De vaste programmapunten op deze
dag bestaan uit een traditioneel Engels ontbijt, een
buitengewoon appèl, gevolgd door een toespraak
van onze bataljons- en regimentscommandant, een
kranslegging ter ere van de gevallen kameraden
van Brigade en Garderegiment en uiteraard de regimentssportdag.
Elk jaar blijkt het weer een bijzondere dag te zijn,
die in het teken staat van een waardige herdenking,
de integratie tussen de diverse compagnien en een
sportief samenzijn.
De Regimentsjaardag is naast bovenstaande doelen
ook bedoeld om onderling te kijken wie als compagnie het beste presteert op de onderdelen: regimentscross, schieten (Colt en Glock), speedmars, volleybal, zaalvoetbal en highlandgames. De winnaar die
uiteindelijk zegenvierend uit deze titanenstrijd tussen de compagnien naar voren komt mag uit handen
van Generaal-majoor b.d. Hemmes de jaarlijkse wisselbeker ontvangen. Bijzonder dit jaar was, naast
de deelname van de A-,B-,C- en Staf- compagnie,
de deelname van onze Belgische collega’s van het
Bataljon bevrijding- 5de linie, de deelname van de
Stafstafcompagnie van de 13 Gemechaniseerde Bri-

gade en het Herstelpeloton 17 Painfbat van 13 Herstelcompagnie. Ondanks dat het uiteindelijk draait
om de grote wisselbeker, zijn er voor de onderdelen,
regimentscross en schieten nog een aantal bijzondere bekers te winnen; namelijk de Generaal-majoor
Hemmes Trofee (cross) en de Generaal-majoor van
Besouw Beker (schieten).
Vorig jaar wist de Bravo-compagnie met een nipte
overwinning de Alfa ‘Tijger’-compagnie te passeren
en de wisselbeker in ontvangt te nemen. Dit jaar was
er geen twijfel mogelijk en kwam de Alfa ‘Tijger’compagnie als duidelijke winnaar uit de strijd. Met
een indrukkende hoeveelheid bekers wisten ze hun
overwinning veilig te stellen (zie foto). Een mooie
dag voor de Alfa ‘Tijger’-compagnie die extra bijzonder was vanwege hun 20 jarig bestaan.

Generaal-majoor b.d. Hemmes en Luitenant-kolonel
de Boer leggen een krans namens het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene.

Kpl1 Lagendijk 17 Painfbat StStCie
Op 11 januari werd
de jaarlijkse regimentsjaardag
gehouden. Dit jaar
was het 71 jaar geleden dat met de
oprichting van de
Koninklijke Nederlandse Brigade de
regimentstraditie
ontstond. De dag
begon zoals andere
jaren met het traditionele
Engels
ontbijt. Na het EnPlaatsvervangend bataljonscom- gelse ontbijt werd
mandant Majoor der Fuseliers
de StafstafcompagMarcel Latour als paradecomnie opgesteld bij de
mandant tijdens de ceremonie.
filmzaal en vandaar
Achter hem de uitzendvlag met
werd er afmars gevlaggewacht.
pleegd naar de bataljonsappelplaats, voor de herdenking van de gevallenen van de diverse bataljons. Na het intreden van de
uitzendvlag en de vaandelwacht met het vaandel werd
er een korte toespraak gehouden door de regimentscommandant en Generaal-Majoor b.d. Hemmes.
De vlag werd halfstok gehesen en het signaal taptoe
werd gevolgd door een minuut stilte. Na de ceremonie liepen oud-strijders en genodigden een defilé
langs het vaandel en het monument, om zo hun eer
te bewijzen aan de gevallen kameraden. Na de herdenking was iedereen druk bezig om zich voor te bereiden op de diverse sportactiviteiten. Deze werden
georganiseerd door de Lo/S. De strijd om de prijzen
was begonnen.
Ons zaalvoetbalteam werd op dezelfde ochtend nog
gewijzigd en zonder ook maar één minuut samen te
hebben gevoetbald, schatten wij onze kansen niet al

De mannen in actie tijdens de Irenecross

te hoog in. De Olympische gedachte kwam al snel
in ons op; meedoen is belangrijker dan winnen. Wij
moesten als laatste team starten dus hadden we tijd
genoeg om onze tegenstanders te bekijken. De conclusie werd al vrij snel getrokken: we zouden hier
toch nog weleens wat kunnen gaan halen. Met een
gelijkspel tegen de C-Cie, het Belgische zusterbataljon “Bevrijding-5e linie” en de B-Cie deden we nog
volop mee voor de prijzen. Het hoogst haalbare op
dat moment was de 3e plaats. Dit kwam doordat de
A-Cie een goede ploeg had, wat ook bleek na afloop.
Winst tegen het Herstelpeloton 17 Painfbat van 13
HrstCie zou betekenen dat we de bronzen beker
voor de derde plaats in ontvangst mochten nemen.
We roken bloed en “17 herstel” bleef kansloos achter op het veld met een einduitslag van 4-0 in ons
voordeel. De derde plaats was een feit!
Tijdens de prijsuitreiking werd al snel duidelijk wie
de grote winnaar was van die dag; namelijk de A-Cie.
Al met al was het wederom een geslaagde dag. Op
naar 72 jaar!
Een trotse CC A-Cie,
Kap der Fus Niels
Verhoef met de
wisselbeker.

De prijsuitreiking in
de sporthal
10
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Koorduitreiking / beëdiging Tilburg
Door CSM Ststcie 17 Painfbat GFPI Smi Dijkhuizen
Na een intensieve voorbereiding en campagne was
het dan zover de Ststcie heeft zijn vaandelplaats en
daaraan gekoppeld dus een koorduitreiking en een
beëdiging. Ook werd in navolging van de A en C cie
de school die ons monument geadopteerd heeft, basisschool “De Stappen”, ook bij het geheel betrokken. Smi Quandt en oud strijder Karel Zwart hielden op de school zelf een presentatie. De kinderen
mochten op de dag zelf assisteren bij de uitreiking
van de koorden door de oud-strijders.

Na de ontvangst van de genodigden, het opstellen
van de vaandelwacht en de delegaties van de verschillende cie’n was het tijd voor de toespraken. Lkol
de Boer introduceerde de burgervader van Tilburg,
de heer Noordanus. De burgemeester lichtte de banden tussen de Irene brigade en Tilburg toe en zei blij
te zijn dat Tilburg weer een vaandelcompagnie had.
Vervolgens werden ongeveer 40 nieuwe fuseliers
beedigd, met de hand aan de vaandelstok, trouw
zwerend, danwel belovend. Daarna was het de beurt
aan de oudstrijders om het fuselierskoord uit te
reiken na een vermaarde toespraak van generaal
Hemmes. Natuurlijk moet dat koord nat worden gemaakt, dus ging het hele gezelschap naar de Piushaven, o.l.v. de Elnt Ferweda. De nieuwe fuseliers
werden afgemarcheerd en stortten zich in de haven,
waarna het geheel afgesloten werd met een receptie
en snert met brood.

Veteraan Gilles Borrie reikt koort uit.

Op 16 december 2011 was het zover: 105 mannen
en vrouwen werden beëdigd, danwel ontvingen het
zeer gewilde fuselierskoord, Hierbij was ook weer
een delegatie van de Stafstaf cie van de brigade aanwezig, na een lange periode van afwezigheid. De ceremonie met beëdiging en koorduitreiking was gepland bij het monument De Vaandeldrager. Echter,
16 december geeft geen garantie voor fraai weer en
inderdaad, de weersomstandigheden noopten ons
de gehele ceremonie binnen te houden.

De Burgemeester van Tilburg, de heer Noordanus

Helaas werd oudstrijder Theo van Liempt geveld
door een herseninfarct tijdens de receptie. Wij wensen hem en zijn vrouw heel veel sterkte toe.

De volgende mensen hebben tijdens de beëdiging te Tilburg op 16 december 2011 de eed afgelegd
en tevens hun invasiekoord ontvangen.
Rang
Vltrs
Naam
Cie
PSnr
Eed
Koord
Sld2
A.P.
Geschiere
A-Cie
319773
Eed
ja
Sld2
A.N.
Kefalas
B-Cie
329597
Eed
ja
Sld2
T.J.C.
Ruig, de
B-Cie
330222
Eed
ja
Sld2
J.
Otter
B-Cie
330030
Eed
ja
Sld2
T.C.
Schie, van
A-Cie
330296
Eed
ja
Sld2
L.J.
Veehof
A-Cie
320400
Eed
ja
Sld2
M.P.M
Wilders
B-Cie
330368
Eed
ja
De volgende mensen hebben tijdens de beëdiging te Tilburg op 16 december 2011 de belofte
afgelegd en tevens hun invasiekoord ontvangen.
Rang
Vltrs
Naam
Cie
PSnr
Belofte
Koord
Sld1
D.
Aarle, van
C-Cie
328016
Belofte
ja
Sgt
R.
Akker, van de
C-Cie
310447
Belofte
neen
Sld1
J.F.C.
Balarzyk
B-Cie
316120
Belofte
ja
Sgt
J.Y.
Bastiaanssen
C-Cie
313993
Belofte
neen
Sld1
P.J.
Bogers
C-Cie
85519
Belofte
ja
Sld1
R
Boxtel, van
B-Cie
323339
Belofte
ja
Sld2
L.M.A.
Bruggemans
C-Cie
330453
Belofte
ja
Sld2
O.
Bruijn, de
A-Cie
313597
Belofte
ja
Sld1
D.
Dame
A-Cie
329708
Belofte
ja
Sld2
R.M.G.
Delrock
B-Cie
323662
Belofte
ja
Sld2
K.O.
Dijkstra
A-Cie
328205
Belofte
ja
Sld1
D.
Durieux
A-Cie
321421
Belofte
ja
Sld2
V.
Geurten
A-Cie
326106
Belofte
ja
Tlnt
T.A.
Govaert
C-Cie
316828
Belofte
ja
Sgt
S.
Hermsen
B-Cie
306840
Belofte
ja
Sld2
F.D.
Hoornweg
A-Cie
321176
Belofte
ja
Sld1
R.
Jansen
C-Cie
314257
Belofte
ja
Sgt
Y.
Janssen
C-Cie
308614
Belofte
ja
Sld2
D.
Jonker
B-Cie
328080
Belofte
ja
Sld1
T.T.A.
Ketelaars
A-Cie
324799
Belofte
ja
Sld2
J.
Kerpel
B-Cie
319694
Belofte
ja
Sld2
L.J.A.
Lanen, van
C-Cie
331549
Belofte
ja
Sld2
K.D.C.
Ling
C-Cie
306391
Belofte
ja
SLd1
J.C.
Merrienboer, van
A-Cie
316136
Belofte
ja
Sld2
R.
Pili
A-Cie
328287
Belofte
ja
Sld1
R.
Plas, van der
A-Cie
300991
Belofte
ja
SLd2
M.G.
Rutten
B-Cie
330241
Belofte
ja
Sld2
F.
Shairmahomed
A-Cie
324861
Belofte
ja
Sld1
J.
Sta
B-Cie
321418
Belofte
ja
Sld2
D.
Steiger
A-Cie
331244
Belofte
ja
Sld2
M.
Stolk
C-Cie
320807
Belofte
ja
Sld2
B.L.C.J.
Tromp
C-Cie
331309
Belofte
ja
Sld2
M.J.P.
Trompenaars
B-Cie
329447
Belofte
ja
Sld2
M.S.
Tucker
A-Cie
326203
Belofte
ja
Sld2
J.
Verhaeg
C-Cie
320491
Belofte
ja
Sld2
P.
Vermeesch
A-Cie
320233
Belofte
ja
Sld1
M.M.
Vonk
C-Cie
318253
Belofte
ja
Sld2
K.
Wildenberg, van de
A-Cie
323652
Belofte
ja
Sld2
N.C.J.
Zeegers
A-Cie
291185
Belofte
ja

De Fuseliers in de Piushaven
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De volgende mensen hebben tijdens de beediging te Tilburg op 16 december 2011 hun invasiekoord
ontvangen.
Rang
Vltrs
Naam
Cie
PSnr
Eed
Koord
Sld1
A.
Amsterdam
A-Cie
277971
nvt
ja
Sld1
M.
Boxtel, van
A-Cie
306348
nvt
ja
Sgt
B.
Buitenman
B-Cie
133657
nvt
ja
Sld1
S.T.M.
Bunt
A-Cie
314268
nvt
ja
Sld2
T.J.F.R.M. Coense
B-Cie
320086
nvt
ja
Kpl
D.
Colberts
Stst-Cie
298564
nvt
ja
Sld1
R.
Coolen
A-Cie
314133
nvt
ja
Sgt
M.P.
Dieleman
B-Cie
280783
nvt
ja
Vdg
R.
Greef, de
C-Cie
131956
nvt
ja
Sld1
L.J.N.V.
Haarlem
Stst-Cie
307805
nvt
ja
Sgt
S.F.
Hanenberg
B-Cie
283649
nvt
ja
Sgt1
J.C.
Herk, van
C-Cie
128990
nvt
ja
Kpl
N.B.J.
Hompes
A-Cie
304256
nvt
ja
Kpl
B.F.N.
Meessen
Stst-Cie
297615
nvt
ja
Wmr1
D.D.F.M. Peters
Stst-Cie
121545
nvt
ja
Sgt
A.W.I.
Picciau
B-cie
293720
nvt
ja
Kpl
A.W.C.
Pol, van de
B-Cie
273386
nvt
ja
Kpl
L.L.W.
Rietjens
Stst-Cie
292896
nvt
ja
Tlnt
R.W.J.
Rossum, van
C-Cie
134119
nvt
ja
Sgt
F.F.W.
Schoofs
B-Cie
133451
nvt
ja
Kpl1
R.
Slagmolen
Stst-Cie
295996
nvt
ja
Sgt1
B.P.A.
Smits
B-Cie
127631
nvt
ja
Sld1
T.
Snijders
C-Cie
318255
nvt
ja
Kpl
S.F.
Teleng
B-Cie
296295
nvt
ja
Sgt1
R.F.G.L.H. Thijssen
Stst-Cie
130270
nvt
ja
Kpl1
R.P.
Tromp
C-Cie
131264
nvt
ja
Sld2
A.E.
Thoen
B-Cie
310829
nvt
ja
Kpl
J.R.
Tichelaar
A-Cie
227294
nvt
ja
Sld1
R.C.
Ulveling
C-Cie
309237
nvt
ja
Sld1
A.C.
Veldkamp
B-Cie
128641
nvt
ja
Smi
A.A.
Verhoeven
Stst-Cie
86268
nvt
ja

vereniging van veteranen GFPI
Voorzitter: Bgen der Fus 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

Veel reünies op komst en ook een verslag van de laatste
Tekst: Bgen der Fuseliers Arie Vermeij
Voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI
In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over de
VERENIGING VAN VETERANEN GFPI en per nummer zullen wij een actuele missie, een reeds uitgevoerde missie of een actueel onderwerp belichten.
In dit nummer blikken wij terug op de reünie (10
jaar na dato) van het B-team SFOR 10 Bosnië.

Mooie Regimentsjaardag
Op 11 januari herdachten wij dat 71 jaar geleden de
Koninklijke Brigade Prinses Irene werd opgericht.
Bij de waardige herdenking waren weer veel veteranen aanwezig van de Vereniging Oudstrijders Koninklijke Brigade Prinses Irene, van de Vereniging
Oudstrijders Indië Bataljons en van de Vereniging
Veteranen Vredesmissies GFPI. Namens u hebben
we twee kransen gelegd en samen met het parate
17 Painfbat GFPI onze gevallen en gewonde kameraden herdacht. Daarna volgenden de sportwedstrijden, onderbroken door de onovertroffen heerlijke
erwtensoep. De dag werd afgesloten met een heel
gezellige regimentsborrel. Kortom een prima dag
van herdenking en ontmoeting!

Afscheid van Kolonel
De Bromtol werd begin 1947 weer nieuw leven ingeblazen, nu als “orgaan van het regiment “Prinses Irene”, in de periode dat het regiment in de
Menno van Coehoornkazerne in Arnhem verbleef.

De eerste uitgave van de Bromtol als orgaan van het
“GARDE”-regiment. Na het vertrek van het Garderegiment uit de Menno van Coehoornkazerne in Arnhem in 1950, stopte ook de uitgave van de Bromtol.

Krijgsmachtaalmoezenier Jan C.M. van
Lieverloo
Op 12 januari verliet onze veteranenhelper Aalmoezenier Jan van Lieverloo defensie. Niemand
geloofde dat hij al over de normale datum van zijn
functioneel leeftijdsontslag heen was, zo jong en
enthousiast was zijn uitstraling nog steeds. Hij gaat
zich nu met zijn schat aan ervaringen bij justitie nuttig maken. We danken hem voor alles wat hij voor
defensie, maar vooral voor de fuseliers heeft betekend en dat was heel veel! Wij wensen hem heel veel
geluk gezondheid en wederom arbeidsvreugde toe!
We hopen uiteraard wel dat hij als echte veteraan nu
toch gewoon veteranenhelper bij de VVVGFPI blijft.

Bgen der Fus Vermeij en de heer Vleeming leggen een
krans namens GFPI.

Bedevaart naar Lourdes
Van 10 tot 14 mei gaan weer veel veteranen en actief
dienenden op militaire bedevaart naar Lourdes. Dit
jaar gaan er ook 50 man/vrouw op de motor. Ben je
op zoek naar een moment van bezinning en goede
gesprekken, ga dan mee en meld je aan via internet.

Reünie 2 juni 2012
Op zaterdag 2 juni organiseren wij in Oirschot weer
de reünie voor de jonge veteranen vanaf 1995 Bosnië tot en met 2011 Afghanistan. Kom allemaal een
borrel drinken, want dit jaar hopen wij via een speciale mailing met medewerking van het Veteranen
Instituut heel veel oude maten aanwezig te hebben.

Reünie A-compagnie 2e Battlegroup
Uruzgan
Op 15 mei wordt in Oirschot een reünie georganiseerd voor de A-Compagnie 2e Battlegroup Uruzgan, die van november 2006 tot maart 2007 vanuit
Tarin Kowt hebben geopereerd.

Landmachtdagen 13 mei speciaal voor
veteranen
Mocht je op onze eigen reünie niet kunnen komen,
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kom dan op 13 mei naar Oirschot. In de buurt van
ons geopende museum vind je ook onze VVVGFPI
stand.

Contributie 2009 en 2010 vervallen
Dat is een goed bericht! Door uitzending van onze
penningmeester en wat complicaties bij onze bank
is de contributie van de VVVGFPI voor 2009 en 2010
nog steeds niet geïnd. Wij schelden jullie deze twee
jaren kwijt en zullen in 2012 in één keer de contributie van 2011 en 2012 gaan innen(in totaal € 30,-).

Nederlandse Veteranendag
Op 30 juni zal op en om het Haagse Malieveld weer
de Nederlandse Veteranendag worden georganiseerd; een geweldig evenement om mee te maken.
Daar krijg je de hele dag als veteraan een golf van
waardering van jong en oud, arm en rijk, etc. over
je heen! We proberen dit jaar alle veteranen van de
fuseliers in één groot detachement bij elkaar te laten lopen bij het defilé. Meld je aan bij Martin Faas
faasmhm@home.nl

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 secretaris. Mocht je niet zo’n schrijver zijn, meld je dan
gerust aan voor een interview.

Ondanks de matige opkomst was het voor-, maar
met name door de aanwezigen absoluut een geslaagde middag en avond. Zoals altijd bij dit soort
bijeenkomsten, hebben we afgesproken dat we “dit
vaker zouden moeten doen” en dan niet pas over 10
jaar. We moeten dan nog wel even goed nadenken
over hoe we er meer volk bij krijgen.

Leden
Tenslotte is ons ledental inmiddels gestegen tot
bijna 650 betalende leden, maar we vertegenwoordigen circa 6000 (jonge) veteranen, dus word betalend
lid. Dan kunnen wij onze stem in de belangenbehartiging nog duidelijker laten klinken. 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 ledenadministratie;
geef a.u.b. je nieuwe adres door als je verhuist.

Verslag reünie B-team SFOR 10 van 26 oktober 2011
Tekst Liz Marquart Scholtz en Joost Doense
B-team SFOR-10

Het is alweer ruim 10 jaar geleden dat het B-team
van SFOR 10 terugkeerde uit Bosnië en dat is meer
dan genoeg reden om een reünie te organiseren. Juli
j.l. heeft Majoor Liz Marquart Scholtz, destijds Commandant Geneeskundig Peloton, deze handschoen
opgepakt en is begonnen met de organisatie. In
overleg is gekozen voor een simpel maar doeltreffend concept: we zouden eind van de middag samenkomen en borrelen op de KMA in Breda en daarna
met liefhebbers een hapje gaan eten in de stad bij
een “veel voor weinig” restaurant.

pecten waren waardoor ze het zo goed naar hun zin
hadden gehad. Ook is nog gesproken over de VVVGFPI en haar jaarlijkse bijeenkomst. Niet iedereen
bleek daarvan op de hoogte maar gaf wel aan geïnteresseerd te zijn dus wellicht hebben we er zometeen
weer een paar nieuwe leden bij.

De grote uitdaging met dit soort reünies is, hoe je
iedereen bereikt, en dan met name degenen die de
dienst verlaten hebben. Gelukkig bieden sociale media zoals Facebook, Hyves en LinkedIn uitkomst.
Een namenlijst was snel gevonden want die staat
achterin ons herinneringsboek en al snel verschenen de eerste aankondigingen op het internet. Helaas liep het niet echt storm met de aanmeldingen:
van de circa 140 man/vrouw die het team telde, hebben zich slechts ongeveer 50 personen aangemeld.
Een aantal daarvan gaf aan het leuk te vinden om
erbij te zijn maar was helaas verhinderd. De teller
bleef uiteindelijk staan op iets meer dan 20 mensen.
Enigszins teleurstellend was dat er ook heel veel
mensen niet eens de moeite hebben genomen om te
reageren terwijl ze wel persoonlijk zijn benaderd.
Afblazen was natuurlijk geen optie dus uiteindelijk
hebben we met een zeer select gezelschap geborreld en gegeten aan de haven van Breda. Ondanks
de kleine opkomst was het gezelschap wel representatief voor het Team: alle rangen en standen, en
ook de meeste eenheden waren vertegenwoordigd.
De aanwezige die-hards kwamen uit de infanterie-,
tank- en anti-tankpelotons, maar ook van het stafpeloton en het geneeskundig peloton en varieerden

van Fuselier/Huzaar tot en met Luitenant-kolonel.
Zoals dat hoort bij reünies, werden er veel mooie en
vooral sterke verhalen over “vroeger” opgehaald en
werden de niet-aanwezige collega’s uitgebreid “geëvalueerd”: Dus de afwezigen wordt geadviseerd om
Facebook in de gaten te houden want je weet maar
nooit..
Zonder uitzondering keek iedereen terug op een
mooie tijd, niet in de laatste plaats door de goede
sfeer en saamhorigheid die er binnen ons Team was.
Een aantal heeft inmiddels Defensie verlaten maar
zonder uitzondering zeiden ze dat het juist deze as-

REÜNIE A-Cie 17 Painfbat GFPI
Het is inmiddels al weer 5 jaar geleden dat BattleGroup 2 (BG 2) terug is van uitzending als deel van
de Task Force Uruzgan (TFU). Dat is een mooi moment voor de A-Cie om een reünie te houden.
Nadat iemand had geroepen dat een reünie wel leuk
zou zijn, werden alle sleutelfunctionarissen van de
toenmalige A-Cie aangesproken. Iedereen was enthousiast en vrij snel daarna was er een ontmoeting
op het oude nest (gebouw A-Cie).
Er is een draaiboek gemaakt en er zijn taken in de
voorbereiding en uitvoering uitgezet.

Kamp “POENTJAK” gaat voor de landmachtdagen
op 12 en 13 mei 2012 nagebouwd worden en we willen dit heel graag gaan gebruiken voor de ontmoeting met alle oud “Tijgers” van de A-Cie. Als alternatief zal het gebouw “Congleton” (Regimentsmess)
gebruikt worden.
Iedereen die met de A-Cie op uitzending is geweest
tijdens BG2 én het geniepeloton, dat destijds een belangrijke rol heeft gespeeld bij het optreden van de
A-Cie, is van harte welkom op deze reünie.
Datum:
woensdag 16 mei 2012
Locatie:	De Ruyter van Steveninckkazerne
te Oirschot
Tenue:	GVT voor actief dienende
militairen
Bijzonderheden: 16.00 uur ontvangst
18.30 uur aanvang BBQ
Aanmelden:	onder vermelding van naam en
eenheid en/of adres
Via E-mail:
reunieAcieBG2@gmail.com

Kamp “Poentjak” in Uruzgan
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vereniging van oud-strijders
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
Voorzitter: R.W. Hemmes, Thorbeckelaan 74, 2564 BS ’s-Gravenhage
Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
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.

“Wetenswaardigheden van onze vereniging”
Tekst: Rudi Hemmes, Voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade ”Prinses Irene”

Het einde van 2011 en begin van 2012
Van harte hoop ik dat de Kerstdagen voor u allen
goed zijn verlopen en dat ook de jaarwisseling gezellig is voorbij gegaan. Moge voor u en voor allen
die u dierbaar zijn 2012 gelukkig en vooral gezond
zijn. Dat velen van u in de gelegenheid zullen zijn
de evenementen die in 2012 worden georganiseerd
bij te wonen. Ik denk daarbij aan koorduitreikingen,
herdenkingen en reünies.

Koorduitreiking in Tilburg
De koorduitreiking in Tilburg op 16 december van
het vorig jaar leek zo succesvol te verlopen, totdat
we na het natmaken der koorden nog even gezellig
bijeen zouden zijn. Het noodlot sloeg toe toen Theo
van Liempt onwel werd en met een beroerte moest
worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Het feest was
ineens afgelopen en wij leefden mee met al zijn dierbaren. Wij wensen Theo natuurlijk het allerbeste.

een buitengewoon appèl en de gebruikelijke sportwedstrijden. De belangstelling was groot en de dag
verliep voortreffelijk met tot slot een geanimeerde
Regimentsborrel in Congleton.

Afscheid van
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jan van
Lieverloo
De dag na Regimentsjaardag was ik opnieuw in Oirschot. Dit maal om afscheid te nemen van de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jan van Lieverloo. Bij die
gelegenheid kreeg hij het draagrecht van ons invasiekoord. Ons bestuurslid Tony Herbrink heeft er in
deze Vaandeldrager een artikel aan gewijd.

Herdenking oprichting Prinses Irene
Brigade
Het nieuwe jaar begon voor onze vereniging buitengewoon goed. Op 11 januari werd de verjaardag
van het Regiment gevierd met een Engels ontbijt,

Veteranen van de Irene Brigade, mei 2011

Reünie van onze vereniging op
woensdag 23 mei 2012

Voorzitter Hemmes reikt Hemmestroffee uit aan
CC-ACie Kap der Fus Niels Verhoef
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Na de grootse viering van de 70ste geboortedag
van de Koninklijke Nederlandse Brigade “ Prinses
Irene” in aanwezigheid van Prins Jaime de Bourbon
de Parme, willen we ook dit jaar onze geboortedag
vieren met een reünie en wel op woensdag 23 mei.
U vindt een uitgebreid programma verderop in deze

Vaandeldrager. Ik hoop dat u zich in grote getale
aanmeldt bij onze secretaris.

Herdenkingen
Er zijn in 2012 weer vele gelegenheden waarbij oudstrijders zullen worden uitgenodigd. Als u het voornemen hebt om te gaan geeft u zich dan onmiddellijk
op, ook als u niet zeker weet of u tegen die tijd wel
kunt. U kunt het altijd de secretaris later laten weten als het die dag niet goed uit blijkt te komen. Dat
is natuurlijk jammer, maar de secretaris moet bij de
voorbereidingen al vroeg laten weten voor hoeveel
deelnemers moet worden ingekocht en dan liever te
veel dan te weinig. Op woensdag 5 mei zal weer een
detachement meelopen in Wageningen en er zullen
oud-strijders in voertuigen worden vervoerd in het
defilé.

Op 8 mei wordt in Den Haag de 67ste verjaardag gevierd van de binnenkomst van onze Brigade in 1945.
Het wordt dit jaar een sobere herdenking met een
kranslegging bij de Grote of St. Jacobskerk. Op 10
mei is er in de Haagse Kloosterkerk een herdenkingsconcert voor genodigden.
Zaterdag 30 juni tot slot is de Nederlandse Veteranendag in Den Haag.

Koorduitreikingen
Er zullen weer heel wat koorden worden uitgereikt
dit jaar. In ieder geval op 29 maart in Colijnsplaat.
Houdt de Regimentskalender goed in de gaten en
geef u tijdig op bij onze secretaris.
Ik hoop dat het in 2012 voor vele oud-strijders mogelijk zal zijn alle festiviteiten bij te wonen.
Ik kijk naar u uit.

Onze 71ste verjaardag werd gevierd op 11 januari 2012
Tekst: Kolonel der Fuseliers b.d. Tony Herbrink
Precies 71 jaren geleden, 11-01-1941, stond het toenmalige “Detachement Nederlandse Troepen in Groot
Brittannië” in de stad Congleton aangetreden voor
het ochtendappèl. Ook de voltallige staf van het Detachement en zelfs de Inspecteur van de Nederlandse Troepen, Generaal-majoor G.B. Noothoven-van
Goor, waren aanwezig. Na het rapport en de melding
bij de Inspecteur-generaal, werd door de kapiteinadjudant van de commandant van het Detachement
brigadeorder nr.1 voorgelezen, inhoudende dat de
officiële benaming van de Nederlandse troepen in
Groot Brittannië met ingang van 11 januari 1941 zou
luiden: Koninklijke Nederlandse Brigade en voor de
Engelssprekenden: Royal Netherlands Brigade. Alhoewel de Nederlandse troepen gewoonlijk als de
“Dutch troops” werden aangeduid, werd de term
“Dutch” vermeden, omdat de klank teveel leek op
“Duits” en aanleiding gaf tot misverstanden en zelfs
gevechten. Het was bij iedereen bekend dat er een
formele naam zou komen, maar ook was bekend
dat koningin Wilhelmina en prins Bernhard daaraan bepaalde voorwaarden hadden verbonden. Het
lag in het voornemen dat de volledige benaming
zou zijn: Koninklijke Nederlandse Brigade "Prinses
Irene". Zowel de koningin als de prins waren echter
van oordeel dat de toevoeging "Prinses Irene " nog
enige tijd zou moeten wachten. De vorderingen en
verbeteringen waren, naar hun oordeel, nog niet op
het door hen vereiste peil. De troep zou nog betere
resultaten moeten laten zien voor wat betreft de discipline en de geoefendheid.

Toevoeging “ Prinses Irene”
Gelukkig werd het vereiste peil nog in het jaar 1941
bereikt, met als gevolg dat Hare Majesteit Koningin
Wilhelmina en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Bernhard op 27 augustus 1941 naar Wrottesley Park
in Wolverhampton kwamen en de brigade verrasten met een eigen Vaandel en met de aan de per 11
januari 1941 vastgestelde formele benaming toe
te voegen naam "Prinses Irene". Vanaf die datum
was het dus: de "Koninklijke Nederlandse Brigade
"Prinses Irene". Deze historische gebeurtenis op
11 januari 1941 en op 27 augustus 1941 werd op 11
januari 2012 in onze herinneringen teruggeroepen
door een uitgebreide herdenkingsplechtigheid bij
het monument op de kazerne en een nog uitgebreider sportprogramma van zes onderdelen, te weten:
de Regimentscross, Schietwedstrijden, Speedmars,
Volleybal, Highlandgames en Zaalvoetbal. Over de
resultaten van deze sporten en de winnaars van de
wisselbekers zult u zeker elders lezen. Een gezellig
samenzijn met een drankje in de Regimentsmess
"Congleton" sloot het jaarlijkse festijn af.

Vaandeluitreiking op 27 augustus 1941 in Wolverhampton.
maart 2012
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Functiewisseling Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier en uitreiking koord
Tekst: Kolonel der Fuseliers bd Tony Herbrink
Al vele jaren is Jan van Lieverloo voor ons een bekende persoon bij het 17de Pantserinfanteriebataljon van het Garderegiment Fuseliers “Prinses Irene”.
Zijn allereerste functie als aalmoezenier was bij ons
bataljon en hij eindigde zijn loopbaan bij Defensie
als Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier. Op 12 januari
vond de functieoverdracht plaats en nam Stafvlootaalmoezenier Jules Post het stokje van Jan over. De
feestelijke bijeenkomst begon om 15.00 uur met een
plechtige Vesperviering in een volle Sint Petruskerk
in Oirschot. Voorgangers waren legerbisschop Mgr.
Punt en Vicaris Generaal Mgr. Woolderink van het
Militair Ordinariaat en de beide aalmoezeniers. Aansluitend vond een zeer drukke en geanimeerde afscheids- annex kennismakingsreceptie plaats in het
gebouwencomplex “De Strijp” in de Generaal Majoor De Ruyter van Steveninck kazerne in Oirschot.

Voorzitter Hemmes reikt Van Lieverloo het koord uit.

Koorduitreiking
Tijdens de afscheidsreceptie voerden verschillende
mensen het woord waaronder uiteraard Bisschop
Punt die in vele gloedvolle zinnen Jan van Lieverloo
schetste als een uitstekende Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier, die gedurende zijn loopbaan bij Defensie

Nederlandse Veteranendag 2012

Veteraan Van Lieverloo bekijkt de oorkonde.

veel bewerkstelligd heeft voor de geestelijke verzorging bij de Krijgsmacht.
Daarna kreeg Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes
het woord, die verhaalde over de tijd dat Jan geestelijk verzorger bij de Fuseliers was en zich ook altijd
een Fuselier gevoeld heeft. Als bijzondere waardering voor zijn buitengewone en niet- aflatende betrokkenheid bij het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene verleende de Vereniging van Oud-strijders van
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene,
Jan van Lieverloo, als uitzondering op de regelgeving, het draagrecht invasiekoord zoals dat is vastgelegd voor Fuseliers. Hij ontving uit handen van de
voorzitter een koord en de bijbehorende oorkonde.
Het koord is nog nooit eerder toegekend aan een
niet-Fuselier en Jan gaf in zijn dankwoord aan zeer
vereerd te zijn met in de toekomst het koord te mogen dragen.
Om zijn veteranenstatus officieel te maken kreeg hij
tenslotte de veteranenpas uitgereikt door de directeur
van het Veteranen Instituut, de KTZA Frank Marcus.

Nieuws van uw secretaris
Tekst: Frans van der Meeren

Herdenkingen en evenementen in 2012
Ook dit jaar weer staan er diverse herdenkingen
en evenementen op het programma. Het is heel begrijpelijk dat u vanwege leeftijd, gezondheid en/of
omstandigheden thuis niet altijd in de gelegenheid
bent om er een aantal uren of een dagje tussen uit
te gaan. Maar toch neem ik de vrijheid om nog een
drietal koorduitreikingen onder uw aandacht te
brengen, te weten:
20
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koorduitreikingen mee te maken, laat het dan even
weten aan uw secretaris. U krijgt dan t.z.t. een telefoontje om verdere afspraken te maken. Kunt u niet,
dan is dat geen ramp, maar ik ben wel blij met uw
tijdige opgave, dus laat van u horen!

Het aanmeldingsformulier voor deelname aan de Nederlandse Veteranendag 2012 (zaterdag 30 juni) in
den Haag, wordt gepubliceerd in Checkpoint.
Het formulier moet, zo spoedig als mogelijk is, maar
in ieder geval voor 30 maart 2012 volledig en duidelijk ingevuld, worden toegezonden aan uw secretaris.
Tevens kunt u op het formulier vermelden of u in de
Ridderzaal en/of bij de medaille-uitreiking aanwezig
zou willen zijn (geen garantie of het wordt gehonoreerd).
Alleen deelnemers (géén kijkers) kunnen aanspraak
maken op vrij vervoer.

Meld u dus aan bij uw secretaris en
vergeet het niet!
Secretariaat: Noordsingel 23 4611 SB Bergen op
Zoom tel. 0164-241119
E-mail: f.van.der.meeren@home.nl

Reünie van onze vereniging op
woensdag 23 mei
Op woensdag 23 mei a.s. houden wij onze reünie en
Algemene Ledenvergadering op de Genmaj. De Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. U ontvangt
hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging met details waar we u ontvangen en waar de vergadering
is en de maaltijd.
Op 23 mei is er tussen 08.45 – 09.45 uur militair vervoer aanwezig vanaf N.S.station Eindhoven naar de
kazerne. Vanaf 16.00 uur is er weer transport van de
kazerne naar het station.
Komt u zelf met de auto, dan is het op het kazerneterrein verplicht om in de vakken te parkeren; er
is een wegsleepregeling van kracht.

Programma:
09.30 – 10.00 uur Ontvangst leden KNBPI
10.15 uur	Woord van welkom door voorzitter
10.30 – 11.25 uur Algemene ledenvergadering
10.30 – 11.25 uur	Ontvangst genodigden door H.
Sonnemans
11.25 – 11.30 uur	Opening reünie en woord van
welkom door voorzitter
11.30 – 12.30 uur	Dodenherdenking op de appélplaats
12.15 – 13.30 uur Apéritief
14.00 – 15.30 uur	Maaltijd in de mess van KEK gebouw
15.30 – 16.00 uur	Kopje koffie voor de liefhebbers

Agenda ledenvergadering:
1. Opening
2. Vaststelling notulen van 16 juni 2010 (in 2011 is
er geen ALV geweest i.v.m. onze 70ste verjaardag)
3. Jaarverslag secretaris
4. Verslag kascontrolecommissie
5. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
6. Jaarstukken en begroting
7. Mededelingen
8. Rondvraag
9. Sluiting

Meld u dus voor 5 mei aan bij uw
secretaris en vergeet het niet!
Graag aangeven:
• met hoeveel personen u aanwezig bent;
• of u met het openbaar vervoer komt, dan wel met
de eigen auto;
• of u wellicht dieetwensen hebt;
• of u de vergaderstukken van te voren thuis gestuurd wilt hebben, per post of per e-mail.
• Of u er prijs opstelt gebruik te maken van een rolstoel
Secretariaat: Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op
Zoom tel. 0164-241119
E-mail: f.van.der.meeren@home.nl
Tot woensdag 23 mei.

29 maart:	Beëdiging en koorduitreiking in
Colijnsplaat
23 mei:
Jaarlijkse reünie van de VOSKNBPI
06 september: Herdenking Beringen
26 oktober:
Beëdiging en koorduitreiking (Hedel)
Als u op het moment dat u dit leest nog in de omstandigheid verkeerd om een of meerdere van genoemde

Rimboe-express is een uitgave van het 4e bataljon
Garderegiment Prinses Irene tijdens hun verblijf op
West-Java, in de periode eind 1947 tot begin 1950.
maart 2012
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vereniging van Indië-bataljons
Garderegiment Prinses Irene
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.

Reunie 26 november 2011

De opkomst was bijzonder goed, 52 personen waren
er in de serre van de Kumpulan aanwezig die na de
openingstoespraak gretig deelnamen aan de bingo,
waarbij weer vele mooie prijzen werden gewonnen.
Tijdens de bingo werden inmiddels een paar tafels in
gereedheid gebracht voor de warme Indische maaltijd die door alle aanwezigen hooglijk werd gewaardeerd. Het smaakte voortreffelijk.

de Ruiter en Lenny Ong. Steven werkt als toetsenist
(misschien niet de juiste benaming) en Lenny is de
zangeres en danseres, die in staat is om elke veteraan bij haar optreden te betrekken,
zelfs tot op de dansvloer. Er werd
vrij veel gedanst tijdens haar zang
en een echte polonaise wist ze ook
heel goed te realiseren. Tijdens dit
muzikale gedeelte maakten de Sjaan
Derksen en Aartje Eilander gebruik
van de microfoon en boden, namens
alle aanwezigen, Eef Schuurman en
Stien Regts een boeket bloemen aan
voor alle inspanningen, die zij plegen en verricht hebben om deze dagen en met name de Bingo te doen
slagen.
Foto: Zangeres Lenny Ong

Tot slot van deze zeer goed geslaagde reünie bedankte de secretaris Theo van Alst alle aanwezigen
voor hun komst en inbreng aan deze fijne happening
en een speciaal woord van dank aan een ieder van
de organisatie en de muziek, waarbij hij Lenny Ong
een boeket bloemen aanbood.
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Blitar, Oost Java , Maart ,1949
1-3-’49 Vanmorgen gingen we in totaal 60 man, van
iedere Compie wat op die beruchte plaats de Kampong in, in ploegen van 15 man. We hadden niet veel
geluk maar ongeveer 10 peloppers zullen nooit geen
bommen of granaten meer aftrekken.
2-3 Rustig, de wep doorgesmeerd.
3-3 Vandaag zijn de jongens weer naar Kediri, maar
de Luit bleef thuis en ik met de wep ook, rustig nu
maar wat brieven pennen .

pong. We rolden van de wagens af behalve een jongen
van de tweede compie kogel recht door z’n hart. Dat
was de tweede op een dag, arme jongens en familie.
7-3 Rustig voor mij, een carrier kreeg vanmorgen
een trekbom onder zich; twee doden, zes gewonden.
Nu zijn er al drie dood, een jongen moest met een
snijbrander bevrijd worden omdat het ijzer van de
carrier z’n benen klem hield. Het wordt te gek de
vorige carrier, een dood en vijf gewonden en nu dit.
Het was onze twaalfde carrier die vernield werd.
8-3 Rustig.

4-3 Rustig, vannacht twee uur wacht gehad. De
voorste pantserwagen liep gisteren op een mijn,
geen ongelukken maar de pw is grondig in elkaar.
5-3 Gister hield een groep van ons een zuiveringsactie. Op de terugweg ontplofte een zware bom
vlak voor de voorste carrier, geen gewonden alleen
Perkwien (pionier) was bewusteloos en stierf vanmorgen vroeg. Gisteravond vroegen ze vrijwilligers
voor een actie richting Wlingi en voor het eerst ben ik
vrijwillig meegegaan. Alles verliep goed, we reden terug op auto’s opeens drie sniperschoten uit de Kam-

9-3 Vanmorgen zeven uur gingen we weer naar Kediri. De heenweg ging goed, terug de pantserwagen
reed voorop, dan een carrier, dan ik, twee jeeps en
dan de vrachtwagens, de jeeps waren vreemd op die
weg. Ik waarschuwde Lt van der Heide, die nu de
baas was, dat het beter was de jeeps achter te laten
rijden, maar hij vond van niet. Enfin, we reden door
de onderdijk over een noodbrug, daarna weer omhoog de weg op, toen ik weer op de weg stond stopte
ik om zoals gewoonlijk een stukje terug te rijden en
vandaar te kijken of de colonne er goed overkwam,

Sirene is het bataljonsblad van het 6e bataljon Garderegiment Prinses Irene, verschenen tussen november 1948 en
juni 1950, tijdens hun verblijf op Java. De naam Sirene
werd nog vele tientallen jaren gebruikt als blad van de reünievereniging van 6-GRPI.

De prijzentafel voor de Bingo

Na het genot van het lekkere eten was het ensemble Sura Gembira, hetgeen “Vrolijke Stem” betekent
aan de beurt, die de goede sfeer die er al was nog
meer opschroefde. Dit ensemble bestaat uit Steven

Garderegiment

Dagboek Jaap Gravesteijn
Tekst: Wim ter Horst

Op zaterdag 26 november 2011 vond de jaarlijkse
reünie plaats van de Parade Eenheid van de Vosibgrpi in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek te
Arnhem. Na de opening door Jan Schuurman kreeg
de voorzitter van de Vosibgrpi , Harry Vleeming,
het woord, waarin hij de organisatoren Jan en Eef
Schuurman en Jaap en Stien Regts prees voor het
vele werk dat zij doen om deze dag te organiseren,
compleet met een alleraardigste Bingo en nostalgische Indische muziek.Tevens prees hij de kwaliteit
van de parade eenheid die in de persoon van Jan
Schuurman compleet met banier van de Vosib de
eerste pagina van Checkpoint van juni 2011 sierde.

vierde bataljon GRPI

De parade eenheid van Vosibgrpi
(Foto Cees Hoevelaken Kudelstaart)
maart 2012
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maar de jeep reed met snelheid de heuvel op en wou
om mij heen rijden, doch dat kon niet vanwege een
tankgracht, de chauffeur zag geen tankgracht en
reed er in en kwam ondersteboven op de bodem,
met z’n allen sjorden we die kerels uit de jeep. De
wep ervoor, eerst trok ik de jeep op z’n kop, daarna eruit. We knoopten hem achter de wep en weer
verder, opeens een klap; de eerste wagen achter de
twee jeeps reed op een mijn, maar gelijk kregen we
vuur uit een Kampong op ongeveer 300 m afstand,
de wagen kon na twee uur wroeten weer rijden en
we gingen een paar duizend patronen lichter weer
verder. Zeven uur kwamen we doodop weer thuis.
10-3 Vandaag heb ik ijzeren platen op de kop getikt
om mezelf te beschermen tegen scherven.
11-3 De hele dag gewerkt om ijzeren T balken te
buigen en te zagen voor een geraamte voor de wep,
morgen weer naar Kediri .
12-3 Zondag rustig, gisteren om zeven uur startten
we. Alles ging goed tot halfweg Kediri , toen raakte een wagen van de genie defect, ik nam hem op
sleeptouw, op de terugweg reed Vic van Schijndel op
een mijn; gelukkig met het achterwiel. Na twee uur
konden we weer rijden.
10 KM verder reed (hoe is het mogelijk) de achterste carrier op een mijntje. Na 1 1/2 uur was die ook
weer heel. Een pantserwagen van de peloppers die
stuk langs de weg stond hebben we opgetakeld met
de kraanwagen die toevallig mee was, daar zullen
we nog veel gemak van hebben als ie gemaakt is.
13-3 Vannacht op wacht van 9 tot 11 en van 3 tot 5,
morgen mijn wep pantseren.
14-3 Rustig, morgen Kediri.
15-3 Om zeven uur vertrokken we met twintig wagens, twee carriers en een pantserwagen. De twee
carriers vielen uit en werden bij een post achtergelaten. Terug reed ik achterop, op de driesprong bij
Serengat stonden vijftien Tjackra’s, ik nam ze mee
met de drie jongens van een carrier zo’n 50 m. Verder ging niet want de peloppers gaven een strotje
vuur weg op 300 en 500 rn afstand. Hals over kop
rolden we de wep uit, toen wij aan ‘t knallen, na tien
minuten kwam de carrier die op de post weer gerepareerd was ons helpen. Na nog vijf minuten kwam
ook de pantserwagen meedoen, toen we geen vuur
meer terug kregen beschouwden wij ons zelf als
overwinnaars, de Tjackra,s weer op de wep en weer
24
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verder. Om 5.30 uur waren we thuis. Vanavond kregen Henk M en ik een schrijven van de Middenstandcursus waarin stond dat we geslaagd waren voor het
examen, voorwaar welk een schone dag!
16-3 Rustig.
17-3 Vandaag mijn wep weer gepantserd. De achterschotten zitten er nu op, morgen zouden we de
deuren er op lassen, maar we moeten naar Kediri,
de colonne die vanmorgen naar Wlingi ging kreeg
vuur en een artillerie - granaat uit een boom. Twee
jongens van de vierde Compie sneuvelden en een
Sergeant van de Genie werd zwaar gewond. Ook
chauffeur Goudappel van de derde Compie is vandaag gesneuveld.
18-3 Rustig.
19-3 en 20-3 Vandaag Zondag rustdag. Vannacht
twee uur wacht gehad, gisteren aan de wep gewerkt
maar slecht opgeschoten, het zat tegen. Eergisteren
naar Kediri geweest, 25 wagens, een pantserwagen
voor en een achter, ik reed achter de voorste zoals
altijd. Tot voorbij Serengat ging alles goed, achter
een linke bocht zaten de Tjackra,s zo’n vijftien man
maar ze zaten op elkaar in plaats van verspreid zoals
anders, enfin voorzichtig verder, dertig meter om de
hoek was een bruggetje, de pantserwagen was er al
over , toen ik op eens een ontzettende klap hoorde,
we doken in elkaar en wachten af, alles was zwart,
het ademen deed me zeer. Toen we elkaar weer konden zien kroop ik de wagen uit, de twee jongens in de
bak mankeerden niets, ik dacht eerst dat ik op een
zware mijn was gereden, maar alles was nog heel.
Toen viel m’n blik op een groot zwart gat drie meter
achter de wep. De brug was finaal verdwenen, zware
T balken lagen als halve hoepels in de Kampong. Bij
de 5e wagen, ze reden 20 a 30 m uit elkaar kwamen
de stukken balk van het brugdek terecht, de jongens
dachten dat wij dat waren maar alle vier waren we
er goed afgekomen, doch een halve seconde eerder
en we waren mee de lucht ingegaan .
Even na de klap werd de achterhoede beschoten,
maar dat was gauw over. Daarna met man en macht
het gat (de kali was droog) gevuld met puin en hout.
Onderwijl vonden de jongens nog op twee plaatsen grote pakken picerinezuur met bomontstekers,
maar die waren niet afgegaan.

van hen was zwaar gewond daar de peloppers aan
het touwtje getrokken hadden toen hij er langs liep.
We gingen zoeken en vonden nog negen pakken met
bomontstekers en trekdraden, de gewonde Tjackra
in de ziekenwagen en verder bleef alles rustig, maar
onze brenschutter had er genoeg van en verdween
naar achteren. Zonder verdere problemen kwamen
we weer thuis.
Gisteren is Wouters van de 1e Compie gesneuveld,
(sniperschot) gister avond schoten ze hier ook weer
behoorlijk.
21-3 Vandaag klaar gekomen met het behangen van
de wep, ik ben benieuwd of het nodig
zal blijken. Ik hoop van niet. Morgen weer Kediri .
23-3 Rustig, oto mati .
Gister vertrokken we om 7 uur we deden heel voorzichtig en kwamen zonder ongelukken in Kediri. Op
de terugweg plotseling een daverende klap, de wep
sloeg een stuk omhoog, gleed toen van de weg af
op een boom toe maar de remmen waren nog heel
gelukkig, zodat ik één meter voor de boom stilstond.
Ik greep m’n vuurroer en kroop de wep uit, maar er
was niets aanwezig om dood te schieten. Nadat ik
diverse kruitwolken uit m’n keel gehoest had, keek
ik weer naar de wep. Met het linkervoorwiel was ik
op een mijn gereden. Het wiel was aan flarden, de
ankerplaat gescheurd het olie carter ingedeukt en
lek geslagen. We zetten het reserve wiel op met veel
moeite en kalm aan op sleeptouw kwamen we thuis.
Nu zal ik het wel even rustig hebben, denk ik.
24-3 Vandaag met man en macht gewerkt om de
wep weer rijklaar te maken. Om 6 uur kon ie weer
rollen, morgen gaan we naar Soerabaia, de Luit, v
Leeuwen, Weteringa en ik, met de wep. Er moet een
nieuwe remtrommel komen. Ik ben benieuwd wat
het wordt.

24-3 We vertrokken we naar Kediri. Onderweg vonden we nog een pak picerine-zuur met bom-ontsteker door te zoeken naar trekdraden. In Kediri was
het rustig, we sliepen er en gingen de 25 ste door
naar Soerabaia, de weg van Kertosono naar Modjokerto is rustig, zelden gebeurt er wat. We reden
ongeveer zo’n 500 M achter de A.A.T. colonne aan
vanwege het stof. In Djombang lieten we de colonne
achter ons en reden over een prachtige weg naar
Modjokerto en vandaar naar Soerabaja. Het was gewoon een genot om te rijden; 50 KM prachtige weg
en de geruststellende zekerheid dat er geen mijnen
of bommen lagen te wachten .
In Soerabaja aten we heerlijk piepers met een stuk
schoenzool maar het was toch lekker, en ‘s avonds
naar de bios.
26-3 Naar Modjokerto geweest en inkopen gedaan
‘s avonds weer film.
27-3 Vanmorgen in Soerabaia spullen gehaald en
een en ander verkocht.
28-3 Soerabaia en 29-3 ook.
30-3 Vandaag weer terug naar Blitar. We reden naar
Modjokerto waar we wat spullen oplaadden en ik
kreeg een loodzware keukenwagen achter de wep.
31-3 Vertrokken we weer, een pantserwagen voorop, en wij erachter. Het was beroerd rijden met
die zware stotende keukenwagen erachter, maar
we kwamen heelhuids in Kediri en gingen vandaar
doodgemoedereerd met de wep en een driekwart
tonner naar Blitar, waar we ’s middags om vier uur
aankwamen zonder dat we ook maar iets last van de
peloppers hadden gehad.
Wordt vervolgd

Open Vizier is het blad van de U-brigade tijdens het
verblijf van 5-GRPI op Java. Dit nummer opent met
een verhaal over de verjaardag van Prinses Irene.

Na een paar uur konden we verder en werden even
voor de Derde Compie gewaarschuwd door Tjackra’s dat er nog meer pakken picerinezuur lagen. Een
maart 2012
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Uit het dagboek van F.J. Mulder – vervolg vanaf Vaandeldrager 99
Singkarak
30 december 1948
Na ruim een tropenjaar moeten we constateren dat
we, als we in Nederland terugkeren, weer andere
gewoonten moeten aanleren, dus: geen sigarettenpeukjes of lucifers op de grond gooien; niet met je
benen op tafel om uit te rusten; geen klamboe aan
de muur spijkeren; niet met je eten morsen en op
je beurt wachten; je broer of zuster niet gebruiken
als baboe of djongos; niet ruw omgaan met meubels;
niet de muur volplakken met foto’s, want er is al behangen; laat staan rampokken en meenemen wat je
leuk vindt om te houden!! Dit zijn voornemens voor
1949 en later.
Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen, zonder veel
oliebollen. Vuurwerk gaf ons de TNI wel en we sluiten dit tropenjaar af met te vertellen, wat we voor de
Orde en de Vrede dit jaar gedaan hebben:70 wachtdiensten van 18 uur elk; 40 hinderlagen van 2-3 uur
elk; 35 patrouilles van 2-6 uur elk en 10 parades.
Zo is 1949 ingeluid, waarbij onze compagniescommandant naar Solok vertrekt om versterking te
vragen voor onze moeilijke opdrachten het gebied
schoon te houden van infiltranten.
Op 2 januari is het ’s nachts onrustig. Vooral de bevolking moet het verduren. De dag daarop gaat er
een patrouille uit en als we dan een oude vrouw tegenkomen, steekt ze haar beide handen omhoog ten
teken van: Doe me niets, Toean. Pamfletten worden
rondgestrooid, waarop staat dat de bevolking rustig
kan terugkeren, dat de Nederlanders hen zullen beschermen en te eten zullen geven, want waar je ook
komt, er is honger. “Makan, Toean”, hoor je aan alle
kanten. Als extra troepen verschijnen en wel die van
het KST, wordt o.a. Sawah Loento met haar krachtcentrale en de munitiefabriek van de TNI bezet. Bij
Djambi, horen we later, worden de olievelden ongeschonden veroverd.
Na een wacht van 12 uur in het stikdonker, ben je blij
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als je op je bed ligt, doch dat is betrekkelijk, want als
de tropenhitte van de middag toeslaat, de kookketel
van de kok fluit, de carriërs warm staan te draaien
voor patrouille, een colonne ratelend voorbij komt,
en de trein foerage brengt en met knarsende wielen
tot stilstand komt, dan ben je klaarwakker na te weinig uurtjes slaap; zo is ons tropenbestaan.
Op 6 januari is het ’s nachts weer raak, als het gehele peloton uit bed de schuttersputten in moet en
mortieren uit de bergen hun blaffend vuur op ons
richten. Ons kamp is nu een echt fort geworden, met
eenmansschuttersputten, stellingen voor de wacht,
mortieropstellingen en twee muurstellingen.
Op 9 januari, als het even rustig is, komt het peloton
uit Soumani bij ons zwemmen om zo te genieten van
de buitenpost aan het meer met de vuurspuwende,
rokende Merapi op de achtergrond.
Op 10 januari gaat de eerste patrouille met KNIL en
KST de bergen in. Ze lopen te Aripan tegen boomversperringen en aardverschuivingen op en weldra
horen de achterblijvers in het kamp vuur. Op 500 m
hoogte bij de eerste kampong staan huizen in brand,
een militaire tas met twee handgranaten wordt meegenomen. Als buit neemt tevens het KNIL-detachement een buks, een voorlader, een rood-witte vlag
van de TNI en een prachtige papegaai mee. In de
avond volgt een tweede groep, die thuis komt met
wel 30 gevangenen.
Op 11 januari wachten 25 guerrillaleiders in ons
kamp op verhoor en als ze wat harder worden aangepakt, zeggen dat ze van de “Tentara” zijn en geen
“Orang Tani”. Terwijl de rust in de komende nachten
toeneemt en de maan haar licht rustig over onze stellingen werpt, waarin de jongens oplettend moeten
kijken en de bren haar vuurmond openhoudt voor
binnendringende ongure elementen, janken hongerige honden in de kampong en vechten om elk stuk

gevonden eten. De krekels overstemmen soms het
geheel met hun monotone geluid…
Het is om de twee dagen wachtlopen.
Op 14 januari komt per spoor over Loeboek Aloeng
onze particuliere bagage aan, die we vóór de actie
moesten achterlaten in Padang.
De bevolking keert voor de zoveelste keer terug in
de dessa’s en voor hen wordt bij ons een polikliniek
en een centrale keuken geopend.
Op 16 januari loopt een TNI-patrouille in onze hinderlaag. Van te voren waren we door een informant
ingelicht. Buit: drie geweren!
Het leven is niet eenvoudig als je eerst op wacht
moet staan van 24.00 – 2.00 uur en dan om 5.00 uur
weer op moet voor een rijdende patrouille rondom
het meer. Het peloton uit Moeko-Moeko gaat linksom en wij vanuit Soumani rechtsom en we hopen
elkaar dan ergens te ontmoeten.
Voor dit doel starten we op 18 januari ’s morgens om
7.00 uur richting Soumani, maar 110m. buiten het
kamp weigert de jeep van de kapitein om verder te
gaan en na lang zoeken blijkt er water in de benzine
te zitten. Dit euvel geeft lang oponthoud (sabotage
van de vijand?!). De patrouille gaat toch door. Langs
uitgestrekte sawahs gaat de trip verder. Singkarak
verdwijnt als een stipje achter ons en bij het passeren van de eerste brug wordt deze onderzocht
op mijnen. De weg is hier en daar omgevormd tot
blubber en dikke lagen modder. Als we bij een weggedeelte komen waar de berg op de weg is geschoven, vanwege de vele regen van de laatste rijd en
waar over een lengte van twintig meter 30 – 40 cm
slik het wegdek vult, moeten we met baggerlaarzen
twee uur lang ploegen en zwoegen om de weg weer
vrij te krijgen voor doorgang van onze voertuigen.
Een hoera gaat op als de laatste voertuigen, als echte baggermolens omgeschapen, kunnen doorrijden.
Berg op, berg af, door sawahs en kampongs gaat
het, waar de bevolking in de ene kampong voor ons
is weggelopen en in de andere ons hartelijk “Tabé”
toeroept. Tegen 12.00 uur ontmoeten we het derde
peloton. Zij hebben nog zwaarder gehad door nog
grotere aardverschuivingen op hun route. Na wederzijdse begroeting keren we terug.
Vuil, moe en slaperig komen we in ons bivak terug
en kalongs boven ons voertuig kondigen aan dat de
schemer gaat vallen. Mandiën en goed eten is nu een
verrukking.
Op 20 januari ga ik als bewapend begeleider mee in
een convooi, dat naar Padang-Pandjang gaat. On-

derweg vliegt een Catalina-vliegtuig over, die commando’s van Pakan-Baroe terug brengt naar Padang.
Deze rit, zonder veel snipervuur, neemt de gehele
dag in beslag (vice versa 160 km.). In ons kamp zijn
NEFIS-spionnen aanwezig, die gewapend met pistool en stengun zelfstandig op pad gaan om guerrillaleiders op te sporen en bij ons thuis te brengen.
Op 24 januari heb ik een ongeluksdag, want als we
richting Aripan gaan en nog geen 100 m. de bergen
in zijn, kom ik lelijk te vallen op een helling van
rode kleiachtige grond. Met pijn in de schouder sukkel ik verder. Bij ons einddoel aangekomen wordt
een huis omsingeld
en 20 man meegenomen. Het blijken
echte rampokkers
en moordenaars te
zijn. Thuis gekomen
worden ze verhoord
en uit hun verhalen
blijkt dat de TNI die
avond van plan is
ons kamp aan te vallen. Als om 23.00 uur
dan ook lichtjes ut
de bergen naar beneden komen, wordt
deze groep door ons
op mortiervuur onthaald. Zodoende kunnen we die
nacht eindelijk eens rustig slapen. De volgende dag
blijkt op het ziekenrapport dat ik mijn sleutelbeen
in de val van gisteren heb gebroken; derhalve is het
voor mij enkele reis ziekenzaal Solok.
Op 27 januari hoor ik vanaf mijn ziekbed dat er een
patrouille van ons naar Soelit Air gaat om daar gewapende bendes op te ruimen. Bij een kapotte brug
verwacht men een hinderlaag, hetgeen klopt, want
handgranaten ontploffen. De groep trekt zich terug,
doch een jeep glijdt weg in de kali. Een andere jeep
keert snel huiswaarts om hulp van een brencarriër
te halen. Zes man van ons hebben die nacht in de
rimboe moeten doorbrengen onder de kale hemel.
Op mijn ziekenkamer wordt de volgende dag Proces-Verbaal opgemaakt. De dokter komt voorbij
voor temperatuur en opname polsslag, terwijl “Monkey” de kamers komt aanvegen. Op de verjaardag
van Prinses Beatrix op 31 januari ontvangen we, de
zieken, een mooi asbakje van houtsnijwerk en van
“Ontspanning voor zieken en gewonden”een half
blik Betuwse kersen.
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voor vrijgemaakt en zijn tijdens de reünie, herdenking enz. voor u beschikbaar.
Ook de minder gemotiveerde Sobats kunnen wij
hierbij niet missen en men ziet met belangstelling en
groot verlangen naar hen uit. U zult zich afvragen:
waarom?
Uw slapie van weleer (makker, kameraad) vraagt
naar u en kijkt al lange tijd uit om de vertrouwde
gezichten weer terug te zien.

Vergeet het nimmer, samen hadden we toch in Nederlands - Indië één grote hechte verwantschap als
zijnde "grote broers", die dag en nacht voor elkaar
klaar stonden!
Het zal ons bijzonder verheugen indien de Sobats
van het 6e bataljon in groten getale aan deze reünie
en herdenking zullen deelnemen.
Mag ik u allen in Oirschot begroeten?
Tot weerziens

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

zevende bataljon GRPI, bataljon Berdjalan

Herdenking en Reünie - Nieuws!
Tekst: Harry Vleeming
Hallo Sobats,
In de Vaandeldrager van december 2011 hebt u kunnen lezen, dat de 4 reünie-commissies van de Oudstrijders van de Indië-bataljons gezamenlijk hun
laatste en afsluitende reünie op 19 september 2012
in Oirschot houden.

Onthulling Papoea plaquette bij het Nationaal Indië Monument te
Roermond
Tekst: Wim ter Horst

De bijeenkomst vindt plaats in het nieuwe KEK - gebouw nr. 150 ( alles genoeglijk onder één dak) van de
Generaal-majoor de Ruijter van Steveninckkazerne.
Vanaf 2013 zal de vereniging VVVGFPI de organisatie van reünie-werkzaamheden op zich nemen. We
juichen deze spontane en sympathieke medewerking door het Regiment van harte toe.
De Sobats van de vier bataljons zijn inmiddels allemaal goede "tachtigers" . Voor de bestuursleden en
de reüniecommissies is het juiste ogenblik aangebroken om het wat rustiger aan te doen.
Ongeveer eind mei begin juni 2012 kunt u het deelnemersformulier en programma van uw eigen 6e bataljon tegemoet zien.
Leg bij ontvangst genoemd formulier niet terzijde op
de schoorsteenmantel, doch vul het direct in naar uw
wens en doe het weer zo vlug mogelijk op de post.
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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.

Kranslegging 1e gezamenlijke reünie van 5 en 6 Irene
door Harry Vleeming 6 Irene; (wijlen) F.Mulder en M.
Jansen beiden van 5 Irene

Vraag tijdig voor de reünie en herdenking een NS vervoerbewijs bij het Veteraneninstituut te Doorn
aan. Het telefoonnummer is 0343-474147. Tevens is
met de NS overeengekomen dat ook uw partner gebruik kan maken van één van de twee NS - dagkaarten, op voorwaarde dat u samen reist en in combinatie met uw veteranenpas.
Het hoeft helemaal geen beletsel c.q. verhindering
te zijn om weg te blijven, als u niet meer zo goed
ter been bent. Het Regiment is u van alle kanten behulpzaam, mits u dit maar vroegtijdig op het deelnemingsformulier kenbaar maakt. Zowel mannelijke
alsmede vrouwelijke militairen worden extra hier-

Pas 50 jaar nadat het voormalig Nederlands Nieuw
Guinea werd overgedragen, is er eindelijk een tastbare herinnering en erkenning van de steun die Papoea’s hebben gegeven aan de Nederlandse militairen in de strijd tegen infiltranten van de republiek
Indonesië.
Deze mensen, deels als militair ingedeeld bij het Papoea Korps, maar deels ook gewoon burger hebben
veelvuldig deelgenomen aan patrouilles door Nederlandse militairen in de bijna ondoordringbare jungle
van Nieuw Guinea. Het begin van de erkenning is
een plaquette die op woensdag 30 november 2011 in
het Nationaal Herdenkingspark te Roermond werd
onthuld door Theo van Hees en Demian Prawar lid
van het toenmalige Papoea - korps.
Voor aanvang van de ceremonie werd er een erewacht gevormd door Nieuw Guinea Veteranen onder commando van dhr. Zwakhoven.
Na een openingswoord door de vice – voorzitter
(NIM) werd het woord gevoerd door de heer Jan

Schoeman van het Veteraneninstituut, zelf zoon van
een Nieuw Guinea Veteraan.
Hij sprak met grote overtuiging over de enorme inzet die vanuit het Papoea Korps uitging en in feite
de onmisbare hulp van de Papoea - gids bij de zware
tochten door de jungle.

Erewacht Nieuw Guinea Veteranen
maart 2012
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Zij deden dit werk in dienst van het Koninkrijk en
hebben daarbij de nodige verliezen geleden. Uit officiële cijfers blijkt dat er 6 Papoea’s gesneuveld zijn,
maar naar alle waarschijnlijkheid is dat aantal niet
volledig. De Nieuw Guinea veteraan heeft zich altijd
heel nauw betrokken gevoeld bij de algehele bevolking en heeft het er moeilijk mee dat deze mensen
door Nederland zo in de steek zijn gelaten. Vanuit
deze veteranengroep, die uiteindelijk in 1962 afscheid van de Papoea bevolking moest nemen, is er
jarenlang actie gevoerd en “gesoebat” om voor deze
strijders in dienst van het Koninkrijk enige erkenning te verkrijgen en dat is dan nu gebeurd in de
vorm van een gedenk plaquette in Roermond.

Dit is voor een blanda een onbekend ritueel, waarbij “wierookstokjes” worden aangestoken en smeulend bij de plaquette geplaatst,waarna rondom de
plaquette,op de grond een fles rode vloeistof wordt
leeg gesprenkeld. Hierna begaf Demian zich naar de
microfoon en sprak aldaar de Papoea-zegen uit. Erg
indrukwekkend.

bataljonsflitsen
Kort nieuws
Medailleregen bij Fuseliers
In de afgelopen periode hebben een flink aantal
onderofficieren hun bronzen medaille mogen ontvangen voor 12 jaar eerlijke, trouwe en langdurige
dienst. Zij hebben allen hun medaille tijdens een
keurig uitgevoerde ceremonie ontvangen en de recepties waren druk bezocht. De volgende personen
hebben hun medaille mogen ontvangen:
Sgt1 Jansen, Sgt v Dijk, Sgt1 Huizinga, Sgt Ewijk en
Sgt v Halen.
Ook is er op 14 december de zilveren medaille voor
eerlijke, trouwe en langdurige dienst door Commandant 17 Painfbat uitgereikt aan CSM A-Cie, Smi Verhoeven.

Demian Ptawar spreekt Papoea-zegen uit.

Gevechtsinsigne Sgt1 van Herk

Na deze toespraak werd de feitelijke onthulling verricht door de reeds eerder genoemde heren Theo
van Hees en Demian Prawar, waarna Henk van den
Born een overdenking hield.
Hierna werd door de ceremoniemeester aan Demian
Prawar verzocht om de Papoea-zegen uit te spreken.

Tot slot sprak Kapitein-ter-Zee Frank Marcus, directeur van het Veteraneninstituut een dankwoord voor
alle aanwezigen waarbij hij nog opmerkte dat hij bij
zijn aantreden een paar jaar geleden dit probleem
als eerste had aangetroffen en het stemde hem tot
grote tevredenheid dat dit nu tot een eerste succes
had geleid.
Na afloop van de ceremonie werd iedereen uitgenodigd in het Generaal Spoor Paviljoen voor een hapje
en een drankje.

Wist u ??

Lkol de Boer speldt het insigne op.

Tekst: Wim ter Horst
• dat 7 Irene haar postbankrekening (4347) heeft opgeheven omdat de kosten van deze zakelijke rekening
heel erg hoog waren? Bezuinigen dus!!
• dat op 19 september 2012 onze eerstvolgende reünie zal zijn?
• dat wij een hééééél grote opkomst erg op prijs stellen?
• dat u begin juli een officiële uitnodiging kunt verwachten?
• dat er op deze reünie geen verloting zal worden gehouden?
• dat na deze reünie de organisatie van dit soort dagen worden overgedragen aan de VVVGFPI ?
• dat er vanaf 2013 ,zoals gebruikelijk, jaarlijks weer een reünie zal plaats vinden, maar dan georganiseerd
door jongeren?
• dat een jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor de Vaandeldrager heel erg welkom is?
• dat de kostprijs van 1 exemplaar Vaandeldrager plm. € 3,00 bedraagt?
• dat meerdere leden van 7 Irene op het enquête formulier hebben aangegeven, graag meer over Nieuw
Guinea te willen lezen?
• dat Wim ter Horst zit te wachten op historische verhalen uit die periode en dat hij deze artikelen zonodig
graag voor u in digitale vorm wil doorzenden naar de Redactie van de Vaandeldrager? Sobats van 7 GRPI,
laat iets van je horen!!
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Op 16 Januari heeft op een bijzonder bataljonsappel
de Sgt1 v Herk zijn gevechtsinsigne ontvangen. Hij
heeft dit insigne verdiend tijdens zijn uitzending bij
het KCT. Helaas was de aanvraag tijdelijk zoek. Wat
in het vat zit verzuurt niet en uiteindelijk heeft hij het
insigne tijdens een waardige ceremonie kunnen ontvangen.

Skills en drillsweek
Van 19 t/m 22 december heeft het bataljon zijn eerste
skills en drills week gehouden. Tijdens deze week
werden alle groepen van 17 Painfbat voor wat betreft niveau I en II onder de loep gehouden. De groepen werden op ongeveer 30 punten getoetst in de
meest uiteenlopende onderwerpen. Uiteindelijk was
er ook een winnaar. De batstafgroep mag zich een
jaar lang de beste groep noemen voor wat betreft
hun kennis en vaardigheden op niveau I en II.

De batstafgroep.

Rhino Bokaal
Ook dit jaar doet 17
Painfbat weer mee aan
de Rhino Bokaal. Dit
evenement bestaat uit
een 10-tal onderdelen
verspreid over het hele
jaar. Het eerste evenement was de Regio
Cross, en de eerste klap
was meteen een daalder Fuseliers op eerepodium
waard. De cross werd Rhino Bokaal
gewonnen door ons bataljon, en hoe. Op het erepodium stonden alleen maar Fuseliers. De Fus1 Otter
was winnaar van de cross op zeer korte afstand gevolgd door de Fus1 Wilbers en de Kpl van Driel. Het
volgende evenement is het parcours militair.

Nieuwe ere-leden ROOV
Op de laatste algehele ledenvergadering van de
ROOV (Regiments Onderofficiers Vereniging) heeft
de vergadering unaniem besloten de Aooi Reids en
de Elnt v Hest te benoemen tot Ere-lid van de vereniging vanwege hun bijzondere verdiensten voor de
vereniging. Beide heren waren verrast en zichtbaar
geroerd door deze benoeming. De ROOV kent nu
4 ere-leden, de Aooi Paijens, de Aooi bd Naaktgeboren en de twee kersverse ere-leden.
Ook is er gestemd voor een statuten wijziging. Het gaat
hier om het artikel “leden”, het artikel wat aangeeft
wie er lid van de vereniging kunnen zijn. Het is uitgebreid met art 4 lid 6: “Leden welke toetreden tot de
categorie “uitloopofficier” en de wens kenbaar maken
lid te blijven”. Ook deze statutenwijziging is unaniem
aangenomen en biedt onderofficieren die uitloopofficier worden de mogelijkheid om lid te blijven.
maart 2012
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Abraham arriveert bij regimentsadjudant

Abraham Cor

Zaterdag 7 januari was het dan
zover. Na een jaartje wachten (sommigen dachten dat
het vorig jaar al
zover was) kwam
dan toch het moment dat Cor (van
der Krieken) de
leeftijd van 50 jaar
bereikte.

De voorbereidingen voor dit heugelijke feit waren al
voor het kerstverlof begonnen. Met militaire precisie waren de deeltaken verdeeld. Taart, cadeau, versierselen voor de Abraham etc. , alles was verdeeld
onder de deelnemers. Dus zo gingen we op zaterdagochtend met een select gezelschap op weg. Na

Sgt1-Test

Het einddoel werd militair benaderd, oftewel: met
een boogje eromheen en niet direct erop af en uiteraard op iedere mogelijke plek in de buurt een pamflet ophangend, zodat iedereen Cor in de loop van de
dag kon komen feliciteren.
Vol verbazing werden we ontvangen. Cor had geen
bezoek verwacht en had eigenlijk gehoopt dat zijn
verjaardag met stille trom plaatsvond. Niet dus!
Na het overhandigen van de versierselen voor de
Abraham en het geven van de cadeau’s was het tijd
voor koffie en gebak. Na dit alles ging het bezoek
linksom, nog wat pamfletten achterlatend, weer terug naar de kazerne, zodat Cor wat kon bijkomen
van alle commotie op zijn “jonge” dag.

Bevordering Dennis van Esch
Het is nog donker als de eerste gasten de “BERENkuil” in gebouw 212 betreden op deze 11e januari.
Vandaag is een speciale dag voor de C-”Beren”-Cie
17 Painfbat GFPI.
Niet alleen is het de 71e verjaardag van het Regiment, maar staat er ook een bevordering op het programma. Gezien het feit dat de koffiekamer al ruim
voor het appèl gevuld is, blijkt dat er voor deze bevordering toch meer belangstelling is dan normaal.
Vandaag wordt namelijk Korporaal Dennis van Esch
bevorderd tot Korporaal der Eerste klasse.
Nu wordt er wel vaker iemand bevorderd bij de CCie, maar deze bevordering is toch wel een bijzondere. Gedurende zijn revalidatie is Dennis aan de
slag gegaan bij het Lo/S- bureau van de legerplaats
Oirschot. Dennis heeft menig Fuselier in die functie ondersteund bij sportlessen, afnamemomenten
van de FIT en de conditieproef en bij diverse andere
sportactiviteiten.
Goed om te zien hoe enthousiast en vrolijk Dennis
hierbij altijd is, en ook dat draagt zeker positief bij
aan de uitvoering van de les.
Samen met Kapitein Kaag, C-Lo/S-groep Oirschot,
bevorder ik Dennis Van Esch en op traditionele wijze worden de nieuwe strepen nat gemaakt met bier.
Lang zal hij de strepen echter niet kunnen dragen,
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Sgt1 Hagelaar
Alpha Compagnie,Eenheid 7

een korte rit vanaf de kazerne kwamen we aan bij
het feestvarken, toch maar even bellen dat we eraan
kwamen en of er koffie gezet kon worden.

Onderdeel van Sgt-1 test

Op 26 januari jongstleden was de dag voor Sergeant
Niels Wouterse en Sergeant Carlo Smid dat ze mochten proberen om de rang van Sergeant der Eerste
Klasse te behalen. De rang kan alleen behaald worden als de sergeant de Sergeant 1 test met goed gevolg aflegt. De test neemt een hele dag in beslag en

na afloop wordt door de Sergeanten 1 van het bataljon en door “de Sgt1- Commissie” bepaald, of men
voor de test is geslaagd.
De sergeanten worden getest op verschillende competenties, zoals onder andere stressbestendigheid,
creativiteit en analyseren. Maar ook wordt er streng
gelet op doorzettingsvermogen en voorbeeldgedrag.
Gedurende de testdag worden deze “laagsten” ook
fysiek flink aan hun “taats” getrokken en worden ze
op verschillende zaken getest, waaruit zij kunnen laten blijken, of ze het aan kunnen om Sergeant der
Eerste Klasse te worden. Verder staat de dag ook in
het teken van ons regiment; verschillende vragen
en tradities passeren de revue. Uiteindelijk hebben
we vastgesteld dat beide sergeanten aan alle eisen
hebben voldaan en dat ze geschikt worden bevonden om de strepen van Sergeant der Eerste Klasse
te mogen dragen.

PBC
want februari 2012 verlaat hij de dienst als militair
en gaat hij als burgerambtenaar verder binnen de
Lo/S- organisatie.
Daarbij krijgt hij ook tijd en ruimte om zijn ROC opleiding “Sport & Beweging” te volgen.

ment Systemen (BMS). De staf heeft een begin gemaakt met het werken met BMS-versie 3.3 waarbij
niet alleen de lopende operatie gevolgd kan worden, maar juist ook toekomstige operaties kunnen
worden gepland. Met een interface kan het bataljon
straks producten in ISIS (Integrated Staff Information System) doorsturen naar de compagnieën, die
deze op hun beurt dan zien in hun BMS.

Dennis, namens alle “Charly-Beren” nogmaals gefeliciteerd, succes als burger binnen onze organisatie
en tot snel weerziens bij de sport!

Staf aan het werk

Eind januari heeft het bataljon een zgn. commandant- & staftraining (cst) uitgevoerd op de Oirschotse Heide. Na bijna twee jaar kon de staf eindelijk
weer eens te velde omdat er geen 20%-regeling meer
is en nagenoeg iedereen is opgeleid.
Versterkt met genie-, herstel- en geneeskundige adviseurs werd een tactisch offensief scenario beoefend.

Kpl1 Dennis van Esch

Voor het eerst is de CV90 ontplooid in de commandopost (cp) tezamen met alle Battlefield Manage-

Terwijl de commandant van de cp de randvoorwaarden voor de cp beoefende werd in de planningstenten m.b.v. het Tactisch Besluitvormings Model
gewerkt aan het operatiebevel. Dit bevel is uiteindelijk op het einde van de training uitgegeven aan de
compagniescommandanten. De cst’n voor de compagnieën worden voortaan uitgevoerd aan de hand
van een operatiebevel dat door het eigen bataljon is
opgesteld. Na de besluitvorming gaan de compagnieën dan aan de slag met het beoefenen van bevelvoeringsprocedures door gebruik te maken van de
Tactische Indoor Simulator (TACTIS).
Tijdens het inlezen van het bevel bleek echter wel
dat naast alle “high tech”, we ook nog steeds “old
school”- vaardigheden goed moeten blijven beheersen. Binnen 30 seconden hadden de ordergroepen
maart 2012
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van de compagnieën dan ook al weer verlichting
toen de stroomvoorziening haperde en de cp pikzwart werd. Lang leve de hoofdlampjes.
Terugkijkend hebben commandant en staf weer een
stap gezet naar de operationele gereedstelling medio 2013. Nog een cst en een tweeweekse oefening

met het hele bataljon en talloze tussendoortjes maken dat we de oefening in december dit jaar op het
“Gefechts Übungs Zentrum (GÜZ) ALTMARK” dan
ook vol vertrouwen tegemoet zien.

Sgt G.H.A. van Lieshout
Pelotonssergeant 2e peloton A-Tijgercie.

Krijgsmachtadjudant bezoekt
Fuselier1 R.J.F. Lauwerijssens
CH VAU, STOO-opl StstCie
papa, een medewerkster van het Vincentre,
een verpleegkundige en een sportvrouw
van het jaar uitgenodigd om de kinderen
wat te vertellen over hun dagelijkse werkzaamheden en vervolgens een stukje voor
te lezen uit een boek als de kinderen zouden gaan ontbijten.
Het was leuk om te zien hoe geboeid de kinderen waren tijdens wat je vertelde over de
dagelijkse werkzaamheden en wisten hier
over hoe jong
ze ook waren al
goede vragen te
stellen.
Het was een leuke ervaring om
te horen dat kinderen van groep
3 al zoveel weten
over militairen
en wat zij doen.

Zilveren Kruis Bruggenloop Rotterdam 11 december 2011
Op 11 december jl. heeft het 17e Painfbat deelgenomen aan de Zilveren Kruis Bruggenloop in Rotterdam. Door Kapitein Wessels waren tien lopers
binnen het bataljon geselecteerd voor de wedstrijd.
Daardoor was het 17e vertegenwoordigd met twee
teams, ieder bestaande uit 5 goede lopers. De twee
teams ons bataljon waren de enige vertegenwoordiging van onze krijgsmacht bij dit evenement en zij
hebben direct een goede indruk gemaakt door een
mooie prestatie neer te zetten. Onze aanwezigheid is
zeker niet ongemerkt gebleven, getuige de persoonlijke verwelkoming van Kapitein Wessels door burgermeester Aboutaleb. Al met al kunnen de teams terugkijken op een zeer succesvolle dag in Rotterdam.
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Verslag bezoek Krijgsmachtadjudant Dunnewind,10-01-12

VOLO ET VALEO

Voorlezen op basisschool

Op woensdag 18 januari 2012 ben ik samen met 3
collega’s naar de basisschool De Nieuwe Linde te
Nuenen toe gegaan.
Deze basisschool had het Thema “Superhelden” en
hadden hiervoor 4 militairen, een piloot, een conducteur, een assistente van de operatiekamer, een

bataljonsnieuws

Het team met de Kerstman

A-Cie 17 Painfbat GFPI
Op het eindappèl van maandag 9 januari kwam onze
CSM, Sergeant-majoor Verhoeven, met de volgende
mededeling: “Morgenochtend om 11.00 uur komt de
Krijgsmachtadjudant, Adjudant Dunnewind op bezoek. Daarom wil ik na het appèl van elk peloton één
onderofficier bij mij hebben voor ondersteuning”.
Binnen enkele minuten stonden de sergeanten Van
Baast (staf), Westerink (M), Bouman (ehd-4), Van
Lieshout (ehd-5) en Portheine (ehd-6) bij de CSM.
Het bezoek zou er als volgt uitzien: de Krijgsmachtadjudant zou dinsdag om 11.00 uur bij het compagniesgebouw arriveren. Vervolgens zouden de ontvangst, een informeel gesprek en aansluitend een
lunch plaatsvinden. Na de lunch zou het bezoek
worden afgesloten.
We kregen de opdracht om over een aantal vragen/
gespreksonderwerpen na te denken zodat we beslagen ten ijs zouden komen tijdens het informele gesprek met de adjudant.
Op dinsdagochtend, voordat we een voorlichting van
onze bataljonscommandant Lkol De Boer zouden
bijwonen, hadden we nog even een “huddle” voor de
laatste informatie. Daaruit bleek dat de Krijgsmachtadjudant niet tot direct na de lunch, maar tot 15.00
uur zou blijven. Het programma moest dus worden
uitgebreid.
Het oorspronkelijke programma bleef tot en met de
lunch ongewijzigd, aansluitend waren er 2 mogelijkheden:
• er was zoveel gesprekstof dat op het gesprek van
voor de lunch kon worden doorgeborduurd, of:
• de Krijgsmachtadjudant zou bij een aantal pelotons gaan kijken naar de werkzaamheden.
Iets later dan gepland kwamen de Krijgsmachtadjudant, vergezeld door de Brigadeadjudant, Adjudant
Van Duren, binnen bij de A-Cie.
Na een korte kennismaking stonden koffie en gebak
(tijgertompoezen) klaar en ving het gesprek aan.
Het eerste punt dat werd aangesneden was het mo-

gelijk verdwijnen van de administratie op compagniesniveau (iets wat door ons word gezien als een
groot verlies).
De “admeur” is immers een collega waar je persoonlijk terecht kunt met o.a. je financiële vragen (toch
best belangrijk!).
Ook de Krijgsmachtadjudant kon nog geen antwoord geven op de vraag hoe het daarmee zou gaan
verlopen.

De Krijgsmachtadjudant en de “Tijgers”

Daarna ging het gesprek naadloos over op het tweede onderwerp; de tekorten aan openbare MULANcomputers en Peoplesoft-zuilen. Zeker indien de
administratie zou verdwijnen en iedereen zijn/haar
zaken helemaal zelf moet regelen (om dit probleem
te verduidelijken is aangehaald dat er slechts 2 computers zijn voor 130 personen).
Dit probleem werd door beide adjudanten onderkend. Door de brigadeadjudant werd aangehaald
dat de Peoplesoft-zuilen die op diverse locaties op
de kazerne staan wederom aangesloten zullen gaan
worden.
Een volgend belangrijk punt was de vulling van de
infanterie pelotons, die behoorlijk onder de norm is.
Vooral in de rangen van soldaten en korporaals.
Dat wordt ook bij de hogere legerleiding onderkend
en word gezien als een groot knelpunt voor de toekomst indien dit niet verandert.
De Krijgsmachtadjudant stelde ons daarop de vraag
hoe wij dachten dat dit komt en wat wij zelf dachten
er aan te kunnen doen.
Er zijn een aantal punten waaraan het volgens ons
zou kunnen liggen, o.a. de grote uitloop van persomaart 2012
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neel na één functie bij de infanterie, omdat er geen
goede doorgroei mogelijkheden zijn naar bijvoorbeeld een plaatsvervangerfunctie, of om naar de
KMS te gaan.
Als mogelijkheden om personeel binnen te halen
(en te houden) werden o.a. een uitdagend (oefen)
programma, het vergroten van doorgroeimogelijkheden door meer doorstromers toe te laten op KMS/
KMA en het creëren van een eigen identiteit voor de
pantserinfanterie d.m.v. een andere kleur baret genoemd.
Ondertussen was het alweer ongeveer 13.00 uur en
zou de eetzaal bijna sluiten, dus vandaar een snel
bezoekje aan de eetzaal om vervolgens weer door te
gaan met het programma.
Na de lunch, zijn we niet meer toegekomen aan het
bezoeken van de pelotons. In plaats daarvan zijn we
doorgegaan met het gesprek van voor de lunch.
Het belangrijkste onderwerp was daarbij: de bezui-

nigingen.
Uiteindelijk was het bijna 15.00 uur en moesten we
het gesprek afronden en afscheid nemen, maar niet
voordat de Krijgsmachtadjudant het Regimentsboek
van 17 Painfbat GFPI had gekregen en op de foto
was geweest.
Uiteindelijk was het voor ons een interessante dag.
Zeker omdat we vooraf niet wisten wat we van het
bezoek konden verwachten.
De Krijgsmachtadjudant gaf te kennen dat het voor
hem ook zeer interessant was om weer eens direct
met mensen van de werkvloer te spreken en daar
o.a. de problemen en interesses van de werkvloer
te horen. Deze zou hij meenemen en verwerken in
een verslag aan de Commandant Der Strijdkrachten
(CDS).
Tenslotte hebben we de afspraak gemaakt dat de
Adjudant Dunnewind nog een dag mee gaat lopen
tijdens een oefening van de A-Cie!

zgn. “tunnelen” beheerst. Baan Golf ligt helemaal
achteraan op het ISK en is een baan die veel wordt
gebruikt door GLA schutters (GLA=geweer lange
afstand). Ideaal om deze vaardigheid daar dus te
kunnen oefenen. Omdat er al getraind was op de
Oirschotse Heide werd er flink wat lood richting de
kogelvanger geschoten en de konden de groepen elkaar snel afwisselen.
Ook de gevechtsbaan werd deze dagen bedwongen.
Daar moet je tijgerend voorwaarts over een parcours met wat obstakels en explosies, terwijl er met
scherpe munitie over je heen gevuurd wordt. De uitgestegen infanteriegroepen en de mortiergroep(en)
prepareerden zich door een stofdop te plaatsen en
sommige zelfs door een overall aan te trekken; lessons learned! Na een korte bevelsuitgifte gingen ze
voorwaarts om aansluitend de gevechtsbaan nogmaals te nemen. De gevechtsbaan twee keer nemen
in 90 minuten was voor sommigen een flinke opgave

en menigeen kwam zichzelf hier toch wel goed tegen! Ook de Franse cadet die deze week te gast was
bij de C-Cie, heeft meegedaan met de mortiergroep
en was onder de indruk van deze baan. In Frankrijk
kennen ze namelijk dergelijke gevechtsbanen niet.
Als laatste stond de tactische schietoefening “Mike
aanval” op het programma, waar wederom de uitgestegen ploegen en mortiergroep voorwaarts gingen.
Mike aanval ligt in een glooiend terrein waar het
dicht bebost is. Goed links en rechts van je kijken
is dus een “must”. De baan bied de mogelijkheid tot
het voorwaarts ontplooien van de groep en dus niet
het omtrekken als zijnde een gelegenheidsaanval.
Al met al gaven deze paar schietdagen weer een
goede mogelijkheid om te kijken hoe het stond met
de vaardigheden en hebben we onszelf kunnen verbeteren, want over een paar maanden staat het certificeren niveau 3 op het programma en op het einde
van het jaar gaan we uitgestegen voorwaarts met de
CV90’s. Op naar het volgende oefenmoment!

C-‘BEREN’ Compagnie gaat richting ISK voor een Schietweek niveau 1/2
Tweede Luitenant R. de Greef
Op maandag 27 januari vertrok de C-“Beren” Compagnie in twee delen naar het Infanterie Schietkamp
(ISK) in Harskamp om met de persoonlijk wapens te
gaan schieten. Het uitgestegen personeel van de pelotons bleef achter om de schietoefeningen van het
ISK nog even voor te oefenen op de Oirschotse Heide.
De staf en de voertuigploegen stonden om 12.00 uur
al op baan Kilo op het ISK om de skills voor het statische schieten te trainen, want op dinsdag zou de
vaardigheidsproef worden afgelegd. Na een middag-
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je was de staf al behoorlijk opgeschoten, maar bij
de voertuigploegen bleek er toch wat achterstand te
zijn ontstaan, doordat zij vanwege het omscholingstraject naar het CV90-infanteriegevechtsvoertuig
minder hebben kunnen schieten met de Colt. Nadat
de vaardigheidsproef naar verwachting werd afgelegd, werden de contactdrills beoefend in de vorm
van zgn. reactieschoten. Dinsdagavond kwam het
uitgestegen personeel naar het ISK om de volgende
dag op baan Golf te kunnen laten zien dat men het

Oefening Odyssee Sword
In de omgeving van Bergen-Hohne vond in de periode 7 tot 18 november 2011 de oefening ‘Odyssee
Sword’ plaats. Deze groots opgezette oefening werd
georganiseerd door de staf van het 1(German/Netherlands) Corps uit het Duitse Münster, en had als
hoofddoel het trainen van brigadestaven in een complex ‘Comprehensive Approach’-scenario. Vanuit
Nederland werden de hoofdkwartieren van de 11e,
13e en 43ste Brigade ontplooid. De 13e Gemechaniseerde Brigade had naast het eigen hoofdkwartier
ook de staven van de eigen bataljons en zelfstandige
compagnieën meegenomen. De bataljonsstaf van
het 17e Bataljon had er in het voortraject voor gekozen om de bataljonscommandopost in te richten op
kamp Hörsten in Bergen-Hohne. Dit bleek tijdens de
oefening een prima keuze, want de eetzaal, die was
ingericht voor het personeel van 1(GE/NL)Corps en
de overige internationale partners (o.a. Italianen,
Engelsen en Fransen), was daarmee ook voor ons
beschikbaar. Nog nooit was de voeding tijdens een
oefening zo goed…(!), maar dit terzijde.
Het scenario dat door het 1(GE/NL)Corps werd opgespeeld, was gedegen en gedetailleerd voorbereid.
Het conflict speelde zich af in een fictief land, genaamd TYTAN, dat zich op het Afrikaanse continent
bevond. Met professioneel documentatiemateriaal
en nieuwsberichten werden we via de TV wegwijs
gemaakt in dit scenario. Dat was prima voor de

beeldvorming en de beleving.
Vervolgens werd de bataljonsstaf ook flink geprikkeld om aan de hand van het eerder in Nederland
uitgegeven brigadebevel, een planning van de opgedragen operatie uit te voeren. Dit deden we met de
bataljonsstaf in onze ‘plans’-tenten met behulp van
het Tactisch Besluitvormingsmodel (TBM). Ondersteund door observers/trainers van het Opleidingsen Trainingscentrum Operatiën (OTCOPN), waren
we als staf in staat om te komen tot een prima plan.
De tweede week stond met name in het teken van de
uitvoering van dit plan, waarbij een Lower Controlorganisatie (LOCON), aangestuurd door de oefenleiding, scenario’s en zgn. “events” opspeelden voor het
brigadehoofdkwartier. Voorbeelden hiervan waren
oplopende spanningen bij vluchtelingenkampen, het
neerstorten van een helikopter, en een aardbeving
in het gebied waar de brigade was ontplooid. Het
voordeel van een dusdanig scenario, samen met het
meenemen van alle subeenheden van de brigade en
de ondersteuning door een Opleidings- en Trainingsorganisatie als het OTCOPN, is dat er op elk niveau
in korte tijd veel wordt geleerd en dat ook de samenwerking tussen de verschillende staven onderling en
met het brigadehoofdkwartier goed aan bod kwam.
Voor de staf van het 17e Bataljon was dit een mooie
kans en een prima oefening om de planningsvaardigheid te verbeteren.
maart 2012
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OVG II Acie 17 PIB GFPI Ma 23 januari 2012
Tweede Luitenant Kant, Commandant 3 Painfpel
A Tijger Cie, 17 Painfbat GFPI
“Binnen links ! …. Raam front ! …. Opposite corner!”
Schor geschreeuwd waren ze, de mannen van de ACie tijdens de OVG II in het oefendorp Oostdorp, op
het Infanterie Schietkamp (ISK) in Harskamp.
Na een prima kerstverlof en een week die vooral in
het teken stond van de Regimentsjaardag, was het
nu tijd om de skills en drills op het niveau I en II van
de zgn. “Operaties in Verstedelijk Gebied “ (OVG) op
te pakken en ons eigen te maken.

OVG
Tijdens deze week hebben we gebruik gemaakt van
een roulatieschema waarbij de groepen conform een
matrix dagelijks diverse onderwerpen behandelden,
zoals “inbraak raam/deur/mangat”, etc.
Beginnend bij de enkele militair en opbouwend naar
2-man, 4-man (fireteam) en de complete groep.
Daarnaast werd er voor de groepen dagelijks gebruik gemaakt van verschillende objecten om maximaal leerwinst te boeken en de Fuseliers ervaring
op te laten doen met diverse structuren en mogelijkheden in een pand.
Het gebruik van FX munitie (patronen op basis van
zeep en verf) gaf ook een extra dimensie aan het
oefenen. Niet alleen is het voor de instructeurs een
goed middel om te zien waar de schoten terecht komen, het geeft de mannen ook meer beleving, zeker
na een aantal treffers omdat die hoek van de kamer
toch niet zo briljant was…

412 Pantsergeniecompagnie.
Gedurende de gehele week hebben we kunnen werken met personeel van het 2e pel 412 Pagncie, voor
een ieder een hele leerzame ervaring en alvast de
eerste stap in de integratie met de pantsergenisten
voor OVG III en de samenwerking gedurende de rest
van het jaar.
De mannen van 412 hebben behalve meedoen in de
groepen als gevechtskracht ook een aantal lessen verzorgd met betrekking tot het zgn. “breachen” (toegang
verschaffen tot een pand; bijv. door een gat te maken
in een muur, etc.). Zodoende kregen wij inzicht in de
voor- en nadelen die daarmee gepaard gaan.

Verminderd zicht
Hoewel het handboek HB 7-41 weinig vermeldt over
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het optreden bij verminderd zicht tijdens OVG, heeft
de A-Cie toch maximaal gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om ook ’s avonds het oefendorp in te
gaan. Zodoende werd er ook bij duister enthousiast
geoefend met de diverse middelen die wij, maar ook
de pantsergenisten in het uitrustingspakket hebben.
Denk hierbij aan “breaklights”, “mono’s” (helderheid versterkende middelen) en “sure fires” (lamp
om aan het wapen te bevestigen).

Fysiek én mentaal !
Behalve dat er bij OVG fysiek hoge eisen worden gesteld aan de enkele militair, wordt er ook wat van
het denkvermogen van het individu verlangd.
Niet weten waar de vijand zich bevindt, aanwezigheid van burgers onder de vijand en het in een “split
second” moeten nemen van een beslissing zorgen
ervoor dat onze kerels behalve over spierkracht ook
over een meer dan voldoende dosis denkvermogen
moeten beschikken.
Mede door bovenstaande werden de groepen daarom op een avond fysiek en mentaal geprikkeld door
de vrienden van de LO/S. Uiteraard waren de sportinstructeurs Sgt Remmen en de Sgt1 Vermulst helemaal niet te beroerd om hier in het e.e.a. te voorzien.
Uiteindelijk betrof de uitvoering een vaardigheidparcours waarbij de militair gevechtsbereidheid, doorzettingsvermogen en stressbestendigheid moest
tonen, dit in combinatie met een stuk geheugentraining en onder omstandigheden als verminderd zicht
en luide muziek.
Kortom, situaties die kunnen voorkomen tijdens OVG.
Het parcours leverde voor elke deelnemer interessante leermomenten op en werd uitvoerig geëvalueerd met het pelotonskader.

Bezoekers
Naast een bezoek van de bataljonscommandant
Lkol de Boer en Bataljonsadjudant van der Krieken,
toonde ook de commandant 13 Mechbrig, Bgen Van
der Laan, belangstelling voor de verrichtingen van
de A-Cie.
Bijzonder was de aanwezigheid van de Franse Lieutenant Thibias, die voor de duur van 4 weken bij ons
bataljon meekijkt en ondertussen zijn vaardigheid in
de Engelse taal probeert op te schroeven.
Ook hij was onder de indruk van de gevechtskracht
van de A-Cie en het enthousiasme van de Fuseliers.

Operaties in Verstedelijkt Gebied

Goed gevoel
Al om al een prima week met uitstekende resultaten
en een succesvolle integratie met de Pantsergenie.
Ook het scenario aan het eind van de week werd
met een goed gevoel afgesloten en kunnen we vooruit kijken naar een uitdagende OVG III, na het zomerverlof.

OVG (optreden in verstedelijkt gebied) Politiecomplex Sevenum
Tekst: Tweede Luitenant Govaert, PC 4 C-‘Beren’- Cie 17 Painfbat GFPI
Wat voor onze collega’s bij de politie een
doodnormaal begin
van de week had moeten zijn, bleek voor
hen anders uit te pakken. Bruut werden
ze uit hun maandagochtendroes gerukt
door het geluid van
hevig dekkingsvuur
gevolgd door een snelle, agressieve inbraak in een
van de oefenhuizen. Het politiecomplex in Sevenum
was eind november namelijk het strijdtoneel voor de
infanterie pelotons van de C-Cie.

Locatie
Een aantal maanden geleden werd op zoek gegaan
naar een alternatieve locatie om het OVG verder op
te pakken en te ontwikkelen binnen de eenheden.
Zo’n locatie werd gevonden in het Midden-Limburgse Sevenum. Aan de achterzijde van het politiecomplex bevindt zich een grote loods. Binnen deze loods
loopt een verharde weg waar verschillende oefenhuizen op uitkomen. Sommige huizen zijn zelfs compleet gemeubileerd; een mooie setting dus voor het
trainen van OVG-vaardigheden. Na wat telefoontjes
over en weer, gevolgd door een verkenning vanuit
de compagnie, werd geconcludeerd dat het terrein
voldoende oefenmogelijkheden bood. Daarna werd
er aan de slag gegaan om een programma te ontwikmaart 2012
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kelen waarin verschillende eenheden aan de slag
konden op niveau 2/3.

Acties
Het oefenterrein biedt mogelijkheden voor verschillende acties. Maandag en dinsdag stonden in het
teken van het uitvoeren van een objectgerichte aanval, waarbij het eerste oefenhuis als springplank zou
dienen om later het object in handen te krijgen en
hier een consolidatie in te richten.
’s Woensdags werden patrouilles uitgevoerd, waarbij de spitsgroep op straat werd aangegrepen vanuit
de verschillende huizen en het gevecht moest afbreken. Alle aspecten die hierbij aan bod kwamen
konden maximaal worden beoefend. Met name de
gewondenafvoer tijdens het afbreken en de communicatie tussen de groepen leverden zeer bruikbare
leermomenten op.

mee zijn. Op alle niveaus vraagt dit om extra scherpte om de aangeleerde vaardigheden in de praktijk
toe te passen. Het complex is gemakkelijk bereikbaar vanuit Oirschot. Nog geen 40 minuten na vertrek van de RvS-kazerne kan worden begonnen met
de eerste voorbereidingen op het politiecomplex.
En ongeacht de weersomstandigheden kan hier ten
alle tijden worden geoefend, omdat het complex
overdekt is. Maar misschien nog wel het grootste
voordeel van deze locatie is dat de evaluaties kunnen worden ondersteund met videobeelden van
hoge kwaliteit. Overal in het complex zijn camera’s
aanwezig, zowel op straat als in de oefenhuizen. De
gehele actie kan dus worden teruggezien en dit levert veel leermomenten op voor alle niveaus. Of dit
nu gaat over het kiezen van een goede vuurpositie
van de enkele militair, of over het beslismoment op
een hoger niveau, alles staat op de gevoelige plaat,
waardoor de leermomenten voor iedereen duidelijk
inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Video ondersteuning
Het oefenterrein biedt dus een nieuwe omgeving,
waar nog maar weinigen bij de krijgsmacht bekend

Toekomstige Fuseliers in opleiding
Elnt van Gijsel
PC BPV-Pel 17 Painfbat GFPI
Sinds 2009 bestaat er
een
MBO-opleiding
Veiligheid & Vakmanschap, welke verschillende vakrichtingen
op niveau 2 en 3 heeft.
Na het afronden van
de opleiding kunnen
de niveau 2-leerlingen
solliciteren naar een
functie als soldaat/
Strakke gezichten.
korporaal, en de niveau 3-leerlingen kunnen instromen op de KMS om
tot onderofficier opgeleid te worden.
Deze civiele opleiding is zo ontwikkeld, dat zoveel
mogelijk wordt aangesloten en voorbereid op startfuncties bij het CLAS. Hiervoor kunnen de leerlingen
kiezen voor een specifieke uitstroomrichting zoals
bijv. Logistiek, Techniek of Grondoptreden. Als leerlingen kiezen voor de uitstroomrichting Grondoptreden Gemechaniseerd, dan is de kans groot dat ze
een keer bij het BPV- Peloton van 17 Painfbat GFPI
terecht komen (red: BPV staat voor Beroepspraktijkvorming, een opleidingsmodel waarbij leerlingen
in de praktijk de vaardigheden voor een toekomstig
beroep opdoen).
Het BPV-peloton van 17 Painfbat GFPI valt sinds
begin 2011 onder de StSt-Cie van ons bataljon. Het
personeel van het peloton komt voor het merendeel
uit het eigen bataljon en bestaat uit een pelotonscommandant in de rang van luitenant, een opvolgend pelotonscommandant (OPC) in de rang van
Sergeant-Majoor, een begeleider in de rang van Sergeant/Wachtmeester en 6 OLK Korporaals-instructeur (red: dit zijn korporaals die de opleiding voor
leidinggevende korporaals (OLK) hebben gevolgd).

De commandogroep is verantwoordelijk voor de algehele leiding, het samenstellen van het programma
en het onderhouden van de contacten met scholen.
De instructeurs houden zich met name bezig met het
opleiden en begeleiden van de leerlingen.

Lescyclus
Een lescyclus bestaat uit 3 weken theorie, en 1 week
praktijk. De theoretische lessen worden verzorgt
door de Regionale Opleidingscentra (ROC’a). Hierin
krijgen de leerlingen 38 uur per week les, waarvan
24 uur militaire lessen, die verzorgd worden door
militaire instructeurs. De overige uren worden besteed aan ‘normale’ schoolvakken zoals Nederlands,
Engels en wiskunde.
Na deze weken komen de leerlingen terecht bij de
diverse stageplekken van het CLAS. Tijdens deze
stageweek staat de beroepspraktijk centraal. Hierin
laat de leerling zien wat hij/zij op school heeft geleerd. Een ander essentieel onderdeel van de stage
is het creëren van een goede binding met de toekomstige militaire eenheid, zoal bijv. het 17e bataljon.
Dit is ook de reden dat het BPV- peloton onder een
operationeel bataljon is geplaatst en niet onder het
OCIO (Opleidingscentrum voor Initiële Opleidingen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de expertise van de Korporaal- instructeurs die afkomstig zijn
uit de eigen eenheid.

Toekomst
Het peloton heeft nu een plafond van 45 leerlingen.
Medio 2012 wordt dit opgehoogd naar 90 leerlingen.
Hiervoor wordt de samenstelling van het peloton
aangepast en zal gaan bestaan uit: een pelotonscommandant, twee opvolgend pelotonscommandanten,
vier Sergeanten/Wachtmeesters en zes Korporaalsinstructeur.

De Garde is het blad van de Koninklijke Vereniging
van Grenadiers, Jagers en Fuseliers. De vereniging
van grenadiers en Jagers en het blad bestonden al ver
voor de oorlog, maar toen het Garderegiment Prinses
Irene het derde garderegiment werd, konden Fuseliers
ook toetreden tot deze vereniging. Het is niet duidelijk
wanneer deze situatie is veranderd.

De toekomstige Fuseliers
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