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Rode Draad
Het vaandel is hét symbool van het Regiment.
Het wordt gedragen door de regimentsadjudant. N.a.v. de functieoverdracht van Adjudant
Cor van der Krieken aan Adjudant Charrel van
Sambeeck in december 2012, blikken we terug
op vaandeldragers en vaandelwachten van de
afgelopen tientallen jaren.
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De kern van elk leger wordt gevormd door de militairen die het
grondgevecht voeren, de Infanterie.
De soldaten worden met gepantserde rupsvoertuigen naar de plek
van actie gebracht. Infanteristen werken met automatische en semi-automatische handvuurwapens, mortieren en antitankwapens.
Ook beschikt de infanterie over geavanceerde communicatie- en
laserapparatuur en allerlei soorten nachtzichtapparatuur.
In deze film op Youtube krijg je een indruk
van hoe het er aan toegaat bij de Fuseliers
van het Garderegiment Fuseliers Prinses
Irene:
www.youtube.com/17painfbatGFPI

Voor de meest actuele foto’s, video’s, meningen en reacties zie:
www.facebook.com/17painfbatGFPI
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Van de redactie
Door Hans Sonnemans, hoofdredacteur
“Pap, jij staat altijd stil als je met je telefoon bezig
bent”, mijn oudste zoon (13) kijkt me licht glimlachend aan. “Wíj lopen dan gewoon door, of doen ondertussen iets anders.” Nu dacht ik leuk mee te doen
met mijn Iphone en het checken van mail en allerlei
berichten van sociale media, maar inderdaad, ik heb
de neiging om even stil te staan als ik daar mee bezig ben. Het geeft maar weer even aan hoe anders
de jongere generatie omgaat met de moderne communicatiemiddelen en vormen. Het geeft deze bijna
vijftigjarige weer stof tot nadenken.

realiseer mij terdege dat het maken van een papieren
Vaandeldrager, viermaal per jaar, ervoor zorgt dat je
toch altijd achter de regimentsfeiten aanloopt.
Het hele proces van het maken van een Vaandeldrager kost namelijk ongeveer vier weken. Het verzamelen van de kopij, de eindredactie van onze onvolprezen eindredacteur, Kolonel der Fuseliers b.d.
Luc Vermeulen, het doorwerken van maar liefst drie
drukproeven en tenslotte het drukken en verzenden.

Een regimentsblad als de Vaandeldrager heeft ook
hiermee te maken. Niet voor niets hebben we onze
lezers hierover de nodigde vragen voorgelegd in het
lezersonderzoek dat we eind 2011 hebben gehouden.
Wordt een “papieren” blad als de Vaandeldrager nog
wel gewaardeerd of moeten we ook maar digitaal?
Het antwoord van onze lezers was echter duidelijk:
ja, er was zeker behoefte aan een “hard copy” blad
en nee, we moeten nog niet (alleen) digitaal.
Op onze regimentssite www.fuseliers.nl staan alle
nummers van de Vaandeldrager online. Vanaf 1985
kan alles worden ingezien. Groot voordeel hiervan is
dat deze zgn. PDF-bestanden kunnen worden doorzocht op namen, trefwoorden en tekstdelen. Oudere
informatie is hierdoor heel gemakkelijk toegankelijk
geworden.
Toch blijkt zelfs een regimentssite al niet meer snel
genoeg. De zgn. sociale media gaan nog sneller en
natuurlijk beschikken bataljon en regiment daarom
ook over een eigen Facebookpagina. Foto’s en informatie kunnen zo nog sneller worden gedeeld. Het
past helemaal in het communicatiebeleid van Commandant Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal
Mart de Kruif en natuurlijk in dat van onze eigen
“regimental communicator” Luitenant-kolonel der
Fuseliers Henk de Boer. U vindt achter het voorblad
dan ook een verwijzing naar deze pagina, die voor
iedereen op internet in te zien is.
Toch is het een feit dat onze jongere Fuseliers het
papieren blad veel minder lezen. We zullen hierover
moeten blijven nadenken en met de omgeving moeten mee veranderen. Willen we dit op de korte termijn al? Zeker niet. Vandaar dat u nu weer een papieren kwartaalblad voor u heeft liggen.
Het is niet alleen die opmerking van mijn oudste
zoon, die mij aan deze overpeinzingen heeft gezet. Ik
2

Vaandeldrager nummer 105

Zo kunnen we pas in dit nummer terugblikken op
de Regimentsjaardag van 11 januari en het afscheid
van onze Regimentsadjudant Cor van der Krieken op
19 december vorig jaar. Pas na drie maanden leest u
hierover. Leg dat maar eens uit aan de “digitale generatie” van nu, waartoe bijvoorbeeld mijn oudste zoon
behoort.

P.S. 2 De redactie heeft versterking gekregen van
Kpl1 der Fus Erik Jan Peels. Hij is zo ongeveer de
fotograaf van het bataljon en houdt zich onder andere bezig met de Facebookpagina en andere com-

municatievormen. De Vaandeldrager hoort hier ook
bij en als lid van de “digitale generatie” is hij zeker
een welkome aanvulling van de redactie!

Over Korporaal der Eerste Klasse Peels
Ik ben Erik Jan Peels,
28 jaar oud, heb een
vriendin en woon in
Nuenen. Sinds mei
2005 ben ik werkzaam
bij Defensie en na het
afronden van de Algemene Militaire Opleiding ben ik terechtgekomen bij het 1e
Peloton van de Bravo
compagnie. Daar ben
ik begonnen als boordschutter op de YPR. In
december 2006 ben ik met de compagnie op uitzending geweest naar Afghanistan (TFU2). Al snel wilde
ik een stap hogerop en besloot tijdens de uitzending
om als volgende functie plaatsvervangend groepscommandant te willen worden.
De volgende uitzending (TFU10) deed zich aan, ditmaal als plaatsvervangend groepscommandant met
eigen voertuig en personeel. Aan het einde van de
uitzending werd ik gevraagd om na te denken wat ik
na de uitzending zou willen gaan doen bij Defensie.
Voor mij was die vraag een keuze tussen de KMS of
de KMA. Na diverse gesprekken met verschillende
kaderleden heb ik de keuze gemaakt om officier bij
de infanterie te willen worden. Door het ontbreken
van de juiste papieren ben ik gaan solliciteren bij de
bataljonsstaf en kreeg daar een baan aangeboden
als chauffeur van de bataljonsadjudant. Dit zorgde
ervoor dat ik in ieder geval tijd had om te kunnen
studeren. Na een oriëntatie in opleidingsland viel

de keuze op de HBO-opleiding Communicatie. Dit
vanwege mijn interesse in fotografie en omdat het
ontwikkelen van communicatieve vaardigheden later als officier goed van pas kan komen. In overleg
met de Loopbaanbegeleiding werd er een Persoonlijk Ontwikkelplan opgemaakt en een maand later
zat ik voor het eerst sinds 10 jaar weer in de schoolbanken. Het doel was om mijn Propedeuse (de eerste jaar studie), binnen een jaar te halen en daarna
de sollicitatieprocedure voor de KMA op te starten.
Om überhaupt te kunnen solliciteren had ik namelijk een Propedeuse nodig. Die heb ik netjes binnen
het jaar afgerond, echter daarna ging het niet zoals
verwacht. Veel sollicitanten en weinig vacatures
maakten dat mijn perspectieven drastisch veranderden. Hoe nu verder? Ik was immers gestart met een
studie om een Propedeuse te halen en die had ik.
In de tussentijd bleven binnen het bataljon m’n
studiewerkzaamheden niet onopgemerkt en het
plezier wat ik er aan beleefde om het geleerde op
mijn werkplek in de praktijk te brengen groeide.
Doorstuderen en een volledige HBO afronden werd
de volgende uitdaging. Op dit moment, totdat mijn
opleiding is afgerond, is Communicatie voor mij een
dagtaak geworden. Het maken van foto’s en video’s,
het bijhouden van de Facebook-pagina, het geven
van advies, het onderhouden van contacten met de
Sectie Communicatie van de 13e Brigade en sinds
kort ook het redactielidmaatschap van de Vaandeldrager zijn een aantal van de communicatietaken
waar ik mij dagelijkse mee bezighoudt en veel plezier aan beleef.

Toch wens ik u veel leesplezier met deze papieren
Vaandeldrager.
P.S. Adjudant Cor, het was geweldig om met je te
hebben mogen samenwerken; je bent een kleurrijke
toevoeging aan de lange rij regimentsadjudanten, de
“Vaandeldragers” van vlees en bloed van ons regiment. Veel succes als korpsadjudant van je geliefde
Korps Commandotroepen.

1945 Allerlaatste optreden van
vaandel en vaandelwacht van
de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene tijdens
de opening van de voorlopige
Staten-Generaal. De vaandeldrager is onbekend, commandant van de vaandelwacht is
Eerste-luitenant R.W. Hemmes.
Maart 2013
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Van de Regimentscommandant

Van de Stichting Brigade en Garde
Tekst:Kees Nicolai, Generaal-majoor b.d. der Fuseliers
Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Door Henk de Boer, Luitenant-kolonel der Fuseliers
Regimentsgenoten,
Terwijl ik dit schrijf realiseer ik me dat de eerste
twee maanden van het jaar alweer omgevlogen zijn!
Nu met een nieuwe plaatsvervangend bataljonscommandant, bataljonsadjudant en hoofd Sectie 3 rijker, gaat het bataljon zich de komende twee weken
concentreren op de schietserie in Bergen-Hohne en
daarna een week oefenen onder leiding van de 13e
Brigade in de oefening RHINO VIGOROUS. Het Bataljon wordt dan beoordeeld of het goed genoeg is
voor haar operationele gereedstelling.
Terugkijkend weten we ons de Regimentsjaardag op
11 januari nog wel voor de geest te halen. Een zeer
mooie en zonnige dag, waarbij de combinatie van
herdenken en sportieve strijd weer vergezeld is gegaan van veel kameraadschap en gezelligheid. Ook
heb ik gezien dat ons zusterbataljon Bevrijding/5e
linie serieus mee wil dingen naar de prijzen en die
ook mee naar huis heeft genomen. Natuurlijk wilden
de Fuseliers van onze Charlie compagnie niet achterblijven bij ons tegenbezoek op 15 januari aan de
Nieuwjaarscorrida en de schrik was dan ook groot in
België, toen de overall beker van deze ludieke spelwedstrijd, mee teruggenomen werd naar Oirschot.

oud, ook vitaal blijven. Oud worden is dan ook een
voorrecht in onze ogen, maar in de wetenschap dat
je daarbij je eigen nageslacht overleeft, geeft dat ook
de minder mooie kant ervan weer. We wensen Rudi
en Madeleine en familie veel sterkte toe in de komende tijd.
Ook is ons wederom een held ontvallen! De Ridder Militaire Willemsorde (RMWO) 4e klasse Kapitein b.d. der Mariniers Giovanni Hakkenberg is op
89-jarige leeftijd overleden in het verzorgingstehuis
Ruma Kitah te Wageningen. Op 21 februari vond de
crematieplechtigheid plaats met volledig militaire
eer, verzorgd door het Korps Mariniers. Namens ons
Regiment ben ik bij deze plechtigheid aanwezig geweest en heb ons gevoel van respect, eer, kameraadschap, bewondering maar vooral ook deelneming en
medeleven overgebracht. Onze regimentsgenoot, de
RMWO Kapitein Marco Kroon, was natuurlijk aanwezig en een grote steun voor de overbleven dappere RMWO-dragers. Daarbij kon hij ook een mooie
bijdrage leveren om de familie te ondersteunen en
Giovanni Hakkenberg te eren.
Maar uiteindelijk wil ik afsluiten met positief nieuws.
We verwachten dat per 4 maart 21 nieuwe infanteristen binnenstromen in onze nieuwe Pantserinfanterie Functie Opleiding (PFO), die als pilot uitgevoerd
zal worden bij onze Charlie compagnie. Een mooie
mogelijkheid om zelf als Gardebataljon invulling te
gaan geven aan de vorming van onze aspirant-Fuseliers. Uiteindelijk zal dit gaan leiden tot nog betere
militairen, die gevormd zijn naar het Credo van de
Krijger!
Volo et Valeo!

Beste regimentsgenoten,
Op 30 november heeft het bestuur van de stichting
vergaderd en zich gebogen over de problematiek van
het continueren van de financiële steun aan onze bestaande steunfondsen (ic. de Stichting Steunfonds
Prinses Irene en de Stichting Noothoven van Goor
Fonds).
Als te zijner tijd de subsidies aan de nu bestaande
categorieën oud-strijders wegvallen, willen we zeker stellen, dat deze fondsen over voldoende middelen blijven beschikken om Fuseliers, die hiervoor
in aanmerking komen (ik denk hierbij bijv. aan onze
gewonde “jonge veteranen”), incidenteel een ondersteuning te kunnen bieden.
Hoewel dit gerealiseerd zou kunnen worden uit een
bijdrage van de bij de Stichting Brigade en Garde
aangesloten verenigingen, heeft deze optie, vanwege de eventueel daaraan verbonden contributieconsequenties, niet de voorkeur.
Vooralsnog is besloten om o.a. te bezien of er bijvoorbeeld extra inkomsten zouden kunnen worden
gegenereerd door de prijzen van de consumpties in
“Congleton” te verhogen. Op die manier zouden we,
al feestend, onze minder fortuinlijke regimentsgenoten kunnen blijven steunen. Uiteraard zal in voorkomend geval e.e.a. in goed overleg moeten plaats
vinden.
Binnen het bestuur van de stichting is er voorts
sprake geweest van een wisseling van de wacht: de

plaatsvervangend bataljonscommandant, Majoor
Marcel Latour en de regimentsadjudant, Adjudant
Cor van der Krieken, zijn inmiddels opgevolgd door
resp. Majoor Frank Peters en Adjudant Charrel van
Sambeeck.
Vanaf deze plaats dank ik nogmaals de vertrokken
bestuursleden en wens ik hun opvolgers een vruchtbare bijdrage aan de stichting toe.
Voorts wil ik niet onvermeld laten, dat er in 2012 nog
een 3e Koninklijke onderscheiding is toegekend binnen de gelederen van het Regiment.
Op 30 november jl. werd de heer Bert van Drunen,
de plaatsvervangend voorzitter van “het Genootschap Vrienden van de Fuseliers”, bij het beëindigen
van zijn actieve dienst, voor zijn vele verdiensten
binnen en buiten Defensie, benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau. Namens U allen, maar
in dit geval (als zijn voormalige commandant) ook
uitdrukkelijk persoonlijk, wil ik hem daarbij van
harte feliciteren.
Tot slot wil ik nog melding maken van een zeer geslaagde regimentsverjaardag onder ongebruikelijk
gunstige weersomstandigheden met een Nederlandse winnaar van de regimentsveldloop.
Ik hoop, dat dit een voorteken is, dat het Regiment
haar succesvolle prijzenjacht van het afgelopen jaar
blijft voortzetten.
Volo et Valeo

Oud-regimentscommandanten en –adjudanten tijdens de ceremonie bij de Regimentsjaardag:
Van links naar rechts: Brigadegeneraal Vermeij, Kolonel Jacobs, Kolonel Luiten, Kolonel b.d. Bevers,
Kolonel b.d. van der Guchte en Brigade-adjudant Van Dijk.

Prijsuitreiking regimentsjaardag

Maar er was ook onverwachts slecht nieuws. Zo
overleed op 3 februari op 60-jarige leeftijd, Ton
Hemmes, de zoon van onze Generaal Rudi Hemmes.
Rudi, die samen met Madeleine in Zuid-Afrika verbleef, kwam na een alarmerend bericht hals over
kop terug naar Nederland, maar Ton was al aan een
fatale herseninfarct overleden. Op 11 februari was
de crematie, waar ook vanuit het Regiment, door
diverse vrienden en kameraden van Rudi en Madeleine, aandacht is besteed. We kijken veelal met bewondering naar onze oud-strijders en hoe zij naast
4
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Jaren 70. Vaandel en vaandelwacht tijdens Prinsjesdag op het Binnenhof. De dienstdoend vaandeldrager, Adjudant Rob Verhoeven, corrigeert tijdens
een onbewaakt moment met zijn hand het vaandeldoek...

		5

In memoriam
Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Indië-bataljons GRPI.
Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. Mogen zij
rusten in vrede!

Vierde bataljon GRPI
Mevr. Commandeur, partner van
J. Gravesteijn
Staf MT
A. den Brok
OstCie
Mevr. E. Baas-Oosting, echtgenote van
J. Baas
Staf MT
H. van Weerd
SMI 4e Cie

7 november 2012
14 november 2012

Wormerveer
Den Bosch

20 december 2012
15 januari 2013

Heilo
Maastricht

6 januari 2013

Valkenburg-Hout

25 november 2012
19 oktober 2012
17 december 2012
januari 2013

Velp.
Sliedrecht
Voorschoten
‘s Gravenhage

Vijfde bataljon GRPI
M.W. van Erp		

Zevende Bataljon GRPI
P.A. Vermaas
J. van Maurik
G. Spaargaren
C.F. den Reijer

Staf
3e Cie
Staf
Staf

lijk aantal van de vorig jaar behaalde wisselprijzen
moeten inleveren. Het oogmerk van de compagniescommandant werd echter vrij duidelijk verwoord op
het ochtendappèl: “al die prijzen staan vanmiddag
weer bij de Alfa compagnie in de kast!” Met deze
opdracht in het achterhoofd is eenieder dan ook de
wedstrijd ingegaan en met goed resultaat, zoals die
middag zou blijken.

Met deze overweldigende overwinning was ook dit
jaar opnieuw de Generaal-majoor Hemmes-Trofee
voor de A compagnie bestemd. Hiermee zet de compagnie de goede traditie voort van het steevast vullen van de prijzenkast, en als “Alfa Tijgers” hebben
we wederom laten zien wat we waard zijn!

Bij de speedmars, het schieten met het pistool Glock
en het volleybal moest de Alfa compagnie nog genoegen nemen met een 2e plek, echter bij het schieten met het geweer Colt C7, de highlandgames, de
regimentscross en het zaalvoetbal was de A compagnie wederom superieur.

Regimentsflitsen
A compagnie opnieuw beste bij sportevenementen regimentsjaardag.
Door Vaandrig C.A. Holster, commandant uitgestegen 1e peloton Alfa “Tijger” Compagnie
Op vrijdag 11 januari 2013 vond de viering van de
traditionele regimentsjaardag plaats bij het 17e
Pantserinfanteriebataljon GFPI. Op deze dag viert
het bataljon dat op 11 januari 1941 in Engeland de
Koninklijke Nederlandse Brigade (vanaf 26 augustus
1941 met de toevoeging “Prinses Irene”) werd opgericht. Naast deze viering worden op deze dag alle gesneuvelde Irene- mannen en Fuseliers sinds die tijd
herdacht. Deze viering en herdenking hebben beide
plaatsgevonden op de Generaal-majoor de Ruyter
van Steveninck kazerne te Oirschot.
Vrijdags werd opgestart met een traditioneel Engels
ontbijt voor alle compagnieën in de eetzaal. Aansluitend volgde de ceremonie op de bataljonsappèlplaats. Deze bestond uit een herdenking met aansluitende kranslegging bij het monument. Tevens
waren hierbij een aantal oud-strijders en oud-regimentscommandanten- en adjudanten aanwezig en
ook een afvaardiging van het Belgische Regiment
Bevrijding/5e Linie.
6
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(Hernieuwde) kennismaking met Regiments- en Bataljonsadjudant
Charrel van Sambeeck
Door Hans Sonnemans
Een maand na de functieoverdracht, in een gesprek
in het museum, probeer ik antwoord te krijgen op de
volgende vragen:
Wie is adjudant Charrel van Sambeeck?
Een echte Brabander, geboren en getogen in Eersel
(1962). Bijna altijd ook in Eersel blijven wonen, met
een onderbreking van 3 jaar in Assen.

Na het formele gedeelte van de jaardag werd het
sportieve gedeelte opgestart. En wel door middel
van de zgn. regimentscross. Naast de cross hebben
er diverse andere wedstrijden plaatsgevonden gedurende de middag, waarbij verschillende prijzen
te veroveren waren, namelijk de schietwedstrijden,
de speedmars, volleybal, de highlandgames en het
zaalvoetbaltoernooi. Op de dag voorafgaand aan de
regimentsjaardag heeft de A compagnie een behoor-

Hoe kwam hij in militaire dienst terecht?
“Na de MAVO heb ik een jaar HAVO gedaan. Het
bleek echter dat ik liever aan de slag ging dan verder
te leren. Ik besloot daarom vervroegd mijn dienstplicht te gaan vervullen op 17-jarige leeftijd.” Hij
vertrok naar de SROKI (School Reserve Officieren
en Kader Infanterie) op de Jan van Schaffelaerkazerne in Ermelo. Hier werden van 1966 tot 1996 de
dienstplichtige officieren en onderofficieren van de
infanterie opgeleid.

Als jong sergeant in 1981 in kamp
Vogelsang, blijkbaar met koude handen...

Als dienstplichtig sergeant ging hij in 1980 aan de
slag als groepscommandant bij 43 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Chassé, in Assen
(Johan Willem Friso kazerne). Dit bataljon speelde
een ondersteunde rol vanuit Nederland gedurende
Maart 2013
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de inzet van het Nederlandse UNIFIL -bataljon in de
Libanon (1979 – 1985).
Ook Sergeant van Sambeeck zou in mei 1981 worden
uitgezonden naar de Libanon, maar een noodlottige
auto-ongeval veranderde alles. Zwaar gewond, onder meer door een verbrijzelde arm, belandde hij zes
weken in het ziekenhuis. Na een revalidatie van een
half jaar, zat zijn diensttijd er op en ging hij weer de
burgermaatschappij in.

Als sergeant in Assen in 1982.

Na een jaar bleek er toch iets te kriebelen, want hij
besloot naar de Koninklijke Militaire School (KMS) te
gaan. De keuze voor de infanterie stond voor hem al
vast: “Er kwam niet eens een andere keuze bij mij op.
Voor mij bestond er niets anders dan de infanterie”.

voertuig van Nederlandse makelij). Als PS (pelotonssergeant, een ervaren sergeant der eerste klasse, die
als plaatsvervangend pelotonscommandant optrad,
tegenwoordig noemen we dat OPC: opvolgend pelotonscommandant) maakte hij de overgang naar het
pantserinfanteriegevechtsvoertuig YPR-PRI (pantserrupsinfanterie) mee.
In 1988 kwam hij bij 17 Pantserinfanteriebataljon in
Oirschot terecht, op dat moment deel van het Regiment Limburgse Jagers, als OPC bij de A compagnie
in de rang van sergeant-majoor.
Er volgden nog functies bij het Schoolbataljon Luchtmobiel en als instructeur bij de KMS in Weert, voor
hij weer naar het Oirschotse Zand terug keerde bij
het 17e Pantserinfanteriebataljon, inmiddels behorend tot het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Van eind 1998 tot de zomer van 1999 vertrok hij met
de C compagnie naar het voormalige Joegoslavië in
het kader van SFOR-5. Op de base “Colijnsplaat” in
Novi Travnik, maakte hij de tentenbrand mee, waarbij veel persoonlijke eigendommen van militairen
verloren gingen. De tent van Sergeant-majoor van
Sambeecks bleef echter gelukkig gespaard.
Na opnieuw een functie van OPC, maar nu bij de A

mogelijkheid om stafadjudant te worden. Om nog
meer inzicht te krijgen in het domein van de onderofficier vervulde hij nog 2 jaar de functie van pelotonscommandant op de KMS. Daarna dacht hij bataljonsadjudant te worden bij 12 Infanteriebataljon
Luchtmobiel en hij was daarom al met de (fysieke)
voorbereiding hiervoor gestart.
Het liep echter anders; hij kreeg de kans om het stokje over te nemen van Adjudant Cor van der Krieken.
Het “Oirschotse Zand” dus, of toch liever Luchtmobiel?
“Het fysieke element van het luchtmobiele bataljon trok me zeker aan. Ik ben heel erg fysiek ingesteld en wil eigenlijk iedere dag sporten. Nu heb ik
hiervoor overdag minder de kans en wil dus dan ’s
avonds nog aan de slag. Maar het thuisfront is zeker
ook gelukkig met de plaatsing in Oirschot en zelf
ben ik ook heel blij en vereerd met deze bijzondere
functie bij een eenheid waar ik dus al eerder en ook
lang bij heb gediend.
Ik beschouw mezelf als een zondagskind. Ik heb
eigenlijk altijd mogen bereiken wat ik graag wil. Ik
ben er ook altijd nog heel trots op om bij Defensie te
mogen werken!”
Past traditie en het “regimentsgevoel” bij de moderne militair?
Van Sambeeck voelt zich juist meer en meer aangetrokken tot traditie en geschiedenis. “Het zal wel
door de leeftijd komen maar het is de laatste jaren
sterker geworden. Ik wil als regimentsadjudant de
jonge onderofficieren hiervoor enthousiast maken.
De herdenking in het Engelse Congleton in november vorig jaar heeft echt indruk op mij gemaakt.”

Na zijn opleiding kreeg hij opnieuw een functie als
groepscommandant bij 43 Pantserinfanteriebataljon
Chassé in Assen. Hij ging niet alleen, want hij trouwde met zijn toen nog 19-jarige Brabantse geliefde en
samen gingen ze in het hoge noorden wonen.
Hij werkte daar met de DAF YP-408 pwi (pantserwielinfanterie: gepantserd acht-wielig infanterieHet eerste optreden als vaandeldrager tijdens
de Regimentsjaardag 2013.

Hij zegt uit te kijken naar de troonswisseling op 30
april aanstaande. “Het zal heel bijzonder zijn om dit
mee te mogen maken, hieraan een bijdrage te leveren
en het vaandel van ons regiment te mogen dragen.”

Regimentsadjudant Charrel van Sambeeck

De regiments- en bataljonsadjudant zegt zich wel te
realiseren dat steeds meer oud-strijders van de Brigade en de Indiëbataljons ons zullen gaan ontvallen
in de komende jaren. Samen met de Vereniging van
Veteranen GFPI zullen andere, jonge veteranen hun
plaatsen moeten gaan innemen, om de regimentsgeschiedenis levend te houden. Aan dit proces wil hij
heel graag een bijdrage gaan leveren in de komende
drie jaren.

compagnie van het 17e, vertrok hij weer naar Weert,
waar hij bij de KMS de functie van senior instructeur/OPC vervulde. Daarna weer terug naar de A
compagnie 17 Painfbat GFPI, eerst als SMO (sergeant-majoor opleidingen) en daarna als CSM (compagnies sergeant-majoor). Van begin december 2006
tot eind maart 2007 verbleef hij met zijn compagnie
in Uruzgan, in het kader van de ISAF missie, met
TFU-2. Zonder dodelijke slachtoffers keerde het
bataljon en dus ook de A compagnie weer terug in
Oirschot.
In Arromanches in mei 1992, met Acie 17 Painfbat
“Limburgse Fuseliers”, de overgangsperiode van het
Regiment Limburgse Jagers naar Garderegiment
Fuseliers. Sgt1 Van Sambeeck, tweede van rechts.
8
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Na weer een periode op de KMS en bij de staf van
de 13e Gemechaniseerde Brigade, kreeg hij de

1992 Vaandel en vaandelwacht marcheren af
in Oirschot, na de traditieoverdracht van 13
Painfbat GFPI naar 17 Painfbat GFPI. Vaandeldrager is Adjudant Hans Choinowski
Maart 2013
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Vereniging Van Veteranen GFPI
Voorzitter: Brigadegeneraal der Fuseliers 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
Voor meer informatie: www.vvvgfpi.nl

Veteranenhelpers en Nuldelijnszorg voor veteranen

het Veteranen Instituut een plan ontwikkeld om niet
alleen GV-ers en MDD-ers in te zetten (red. MDD =
Maatschappelijk Dienst Defensie), maar om ook andere betrokkenen (liefst veteranen) op te leiden tot
veteranenhelper in het kader van de nuldelijnszorg.
Na een korte cursus kan zo’n veteranenhelper dan
tegen onkostenvergoeding worden opgeroepen/gevraagd steun te verlenen aan een veteraan die dat
nodig heeft. Als iemand geïnteresseerd is voor het
volgen van deze korte cursus, neem dan contact op
met onze secretaris Luitenant-kolonel Andy van Dijk.

Tekst: Brigadegeneraal 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,
of een interview met iemand publiceren.

Geen Aal maar dominee
Dit keer stellen wij aan jullie voor de nieuwe bataljonsdominee, Albert van der Velden, die zichzelf
hieronder introduceert.
Een dominee voor het
17e
Pantserinfanteriebataljon GFPI: het is nog
even wennen. Een dominee die bijna consequent
aangesproken
wordt
met: hé Aal….! Na een
lange traditie van Rooms
Katholieke
Geestelijk
Verzorgers
(“GV-er”)
(begrijpelijk voor het
Rooms Katholieke zuiden) opeens een dominee. Iemand van protestantse
huize. En dan ook nog een Gereformeerde! Voor de
meeste militairen maakt het eigenlijk niet uit. De
kerk is voor hen een “ver-van-mijn-bed-show”. En of
je katholiek of gereformeerd bent, wat is eigenlijk
het verschil?
Daar valt nog een hele boom over op te zetten, maar
daar is het hier nu niet de tijd en de plaats voor.
Want een aalmoezenier of een dominee.., ze zijn er
voor de militair, wie hij of zij ook is. En breder: ze
zijn er voor de militair, de veteraan en zijn, of haar
achterban. Ook als die militair de dienst al heeft verlaten. Juist ook veteranen (oud en jong) kunnen een
beroep op hen doen.
Mijn militaire carrière begon ooit in Tilburg. In 1989
werd ik daar als jaarling geplaatst op het Opleidingscentrum Aan- en Afvoer Troepen (OCAAT). Ik was
‘uitgeleend’ door mijn kerk om het een jaar te proberen in de krijgsmacht. En hoewel mij dat jaar prima
bevallen is, maakte de bezuinigingsslag na de val
10
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van de muur een voorlopig einde aan dat rondkijken bij defensie. Tot ik in 2000 opnieuw (en nu voor
vast) in dienst kwam. Ik werd geplaatst op de KMS
en maakte vandaaruit mijn eerste uitzending mee
naar Bosnië (Banja Luka). Vervolgens werd ik brigade GV-er bij de 13e Brigade en werd met de brigadestaf uitgezonden naar Uruzgan. Dat was in 2007,
een heftige periode (Chora); veel (zwaar) gewonden
en 4 dodelijke slachtoffers hadden wij te betreuren.
Daarna een wat rustiger tijd op het Vormingscentrum Beukbergen en nog een korte periode op het
Centraal Militair Hospitaal (CMH) aan het werk. En
dan nu weer paraat geplaatst bij het 17e Pantserinfanteriebataljon GFPI. Graag ben ik op deze plaats
beschikbaar voor militairen, veteranen en oud-strijders. Om terug te kijken als dat nodig is, maar vooral
om vooruit te kijken; perspectief (opnieuw) te ontdekken. En als steile gereformeerde heb ik er geen
enkel probleem mee als God daar op een of andere
manier bij ter sprake komt. Wellicht dat dat helpt
om voortaan ‘dominee’ genoemd te worden…

Veteranenhelpers en nuldelijnszorg
(red. alle zorg die verleend wordt door mantelzorgers, familie, vrijwilligers, etc.)
Als VVVGFPI hebben wij al sinds onze oprichting veteranenhelpers beschikbaar voor veteranen die ergens mee zitten, iets kwijt willen of die hulp zoeken,
maar eerst liever met een bekende willen praten
voordat ze bij professionele hulpverleners terecht
komen. Onze veteranenhelpers zijn de Aalmoezeniers Jan van Lieverloo (IFOR), Jeffrey Vincentie
(SFOR) en Marco Spies (ISAF), Dominee Albert
van der Velden (EUFOR en ISAF) en Maatschappelijk werker Adrie van Houwelingen (SFOR). Hun
contactgegevens vinden jullie op onze website. Dit
‘roemruchte’ vijftal heeft gezamenlijk met bijna alle
missies van ons bataljon te maken gehad, dus jullie
kennen tenminste één van hen. Inmiddels zijn er de
afgelopen jaren (in navolging van ons) bij bijna alle
bataljons/regimenten ook veteranenverenigingen
opgericht. Om bij al die verenigingen iets in het leven
te roepen dat lijkt op onze veteranenhelpers, heeft

Bgen der Fuseliers Arie Vermeij en Dhr Harry Vleeming
(voorzitter VOSIB) leggen een krans tijdens de Regimentsjaardag.

Vleeming, voorzitter van de VOSIB, namens jullie allen een krans leggen. Na deze herdenking startte het
sportieve deel van de dag en werd er hard gestreden om de diverse prijzen. Mooi was daarbij dat de
cross dit keer niet door de Belgische gasten van ons
zusterregiment Bevrijding/Vijfde Linie werd gewonnen, maar weer eens door Nederlandse Fuseliers!
Na de prijsuitreiking volgde een heel gezellige borrel in Congleton, waar jong en oud ervaringen over
verleden en heden deelden. Het was zo gezellig dat
ruim na de geplande eindtijd van deze dag de laatste
gasten moesten worden gemaand toch naar ‘moeder-de-vrouw’ te gaan. Dank aan de regimentscommandant voor het organiseren van een perfecte dag.

11 januari 2013 Regimentsjaardag

Reünie VVVGFPI op zaterdag 1 juni 2013

De 72e Regimentsjaardag was weer een hartverwarmende dag. Er werd genoten van een heerlijk Engels
ontbijt. Daarna werden de gasten voor de herdenking ontvangen in de regimentsmess Congleton. Het
was mooi om te zien dat er naast de grondvesters
van ons regiment van de Vereniging Oud Strijders
Koninklijke Brigade Prinses Irene en de Vereniging
Oud Strijders Indiëbataljons ook een aantal jonge veteranen (Bosnië en Afghanistan) aanwezig was. Na
de speeches van de Regimentscommandant Overste
de Boer, Generaal Hemmes en meneer Vleeming
werden de gevallenen herdacht door het leggen van
twee kransen. Op deze mooie winterdag met een
stralende blauwe lucht, mocht ik samen met meneer

Noteer alvast in je agenda dat onze reünie dit jaar
wordt gehouden op zaterdag 1 juni in Oirschot op de
RVS-kazerne. Uiteraard moet je je te zijner tijd ook
wel even aanmelden via de website, anders weten
we niet hoeveel eten en drinken we moeten inkopen.
Ook zal op deze dag de reünie van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene worden gehouden. Het is uiteraard niet verplicht om dingen samen
te doen, maar voor diegenen die het leuk vinden om
onder het genot van een drankje en een hapje met
onze oud-strijders van het eerste uur te praten, kan
dat dit keer. Je weet wel van: “oud-strijders gaan ons
voor, dat geeft ons moed en berenkracht” en van:
“goed voorbeeld doet goed volgen!”

Troepencommandant Majoor Frank Peters meldt het regiment aan de regimentscommandant.
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Deelname Herdenking 4 mei en Nationale

1995 Vaandel en vaandelwacht in het Limburge Thorn. De Stafstafcompagnie van 13
Mechbrig gaat daar over van het Regiment
Limburgse Jagers naar het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene. Vaandeldrager is
Adjudant Toon de Bresser. Commandant vaandelwacht is Eerste-luitenant Henk de Boer

Veteranendag
Mensen die op 4 mei willen deelnemen aan de erehaag voor de Nationale dodenherdenking op de
Dam in Amsterdam kunnen zich aanmelden via de
website.
Ook mensen die willen deelnemen aan het defilé op
de Nationale Veteranendag in Den Haag op 29 juni
kunnen zich aanmelden bij Martin Faas
Faasmhm@home.nl of via onze website.

Contributie

En natuurlijk moet ook de fysieke kracht worden gemeten
tijdens het touwtrekken.

In één van de vorige nummers van De Vaandeldrager
maakten wij bekend dat de contributie van 2009 en
2010 zou worden kwijtgescholden vanwege het feit
dat we problemen met de bank met het automatisch
incasseren hadden en omdat we minder hadden uitgegeven dan gepland. Dat is nu allemaal voorbij; de
contributie van 2011 is in december en januari geïnd
en in februari zal de contributie voor 2012 worden
geïnd.

scorende sporteenheid van de Landmacht) en tot
slot de waardering Goud bij de Cambrian Patrol (het
hoogst haalbare bij een zeer zware internationale
wedstrijd voor ‘verkenners’ in Groot Brittannië).
Overste de Boer en alle Fuseliers mogen er trots
op zijn dat zij, in navolging van de oud-strijders, de
traditie en de eer van de Fuseliers zo hoog hebben
weten te houden: GEFELICITEERD!

Het parate 17e Painfbat GFPI scoorde

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.

geweldig in 2012.
Soms is het voor een bataljon en zijn commandant
jammer om niet als gehele eenheid op uitzending
te mogen, maar meestal zijn er dan gelukkig weer
voldoende uitdagingen in Nederland of elders in
Europa. Zo vergaat het Overste Henk de Boer nu
ook; het bataljon is weer helemaal top getraind en
als bataljon inzetbaar voor grootschalige gevechten.
Daarnaast heeft het bataljon veel aansprekende prijzen gewonnen. Ik noem er een paar: de Prins Bernhard Trofee (voor de best schietende eenheid van
de Landmacht), de CLAS Sportbokaal (voor de best

Kopij

Breng een nieuw lid aan en je krijgt een
uniek cadeautje!
Ten slotte 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, dan kan dat bij onze
secretaris op 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.

1995 Vaandel en vaandelwacht op het Binnenhof te ’s-Gravenhage tijdens Prinsjesdag.
Vaandeldrager is Adjudant Toon de Bresser.

2004 Vaandel en vaandelwacht
op het strand van Arromanches tijdens de viering van “60
jaar D-Day”. Vaandeldrager is
Adjudant Hein Asveld, hij viel
in voor de toen geblesseerde regimentsadjudant Stef Fridael.

Schietwedstrijden tijdens
de Regimentsjaardag.
12
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Vereniging van Oud-Strijders
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
Voorzitter: Generaal-majoor b.d. 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.
Website: www.prinsesirenebrigade.nl

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

dat onze Prinses Irene Brigade als eerste geallieerde
eenheid daar binnenkwam in 1945 en op 29 juni
in Den Haag als de Nationale Veteranendag wordt
gehouden.

Reünie samen met de Vereniging Veteranen
Vredesmissies op zaterdag 1 juni
Op 1 juni houden wij in Oirschot onze jaarlijkse reünie en Algemene Vergadering. Voor het eerst in onze
geschiedenis zullen wij aansluiten bij de reünie van
de Vereniging van Veteranen GFPI. Op deze manier
geven wij gestalte aan de Vereniging van Veteranen
van ons Garderegiment.

Het regimentsmonument na afloop van de ceremonie tijdens
de Regimentsjaardag.

Ik hoop dat velen van u in de gelegenheid zullen zijn op enkele van die data aanwezig te zijn. Ik kijk naar u uit.

Vereniging van Oud-Strijders Indië-Bataljons
Garderegiment Prinses Irene

Het jaar 2013 heeft zijn intrede gedaan en op 11 januari vierden wij onze verjaardag met een Engels
ontbijt, een buitengewoon appèl en de gebruikelijke sportwedstrijden. De belangstelling was groot en
de dag verliep voortreffelijk met tot slot een geanimeerde regimentsborrel in Congleton.

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.

De voorzitter van de Vereniging van Oud-strijders van de
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, samen met
de regimentscommandant.

Generaal Hemmes tijdens de ceremonie aan het begin van
de Regimentsjaardag.

28 Januari 2013, aankondiging abdicatie
Dat Hare Majesteit Koningin Beatrix haar aftreden
aankondigde was toch een beetje een schok. Natuurlijk wordt er al jaren gespeculeerd wanneer Zijne
Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander onze
Koningin zal opvolgen, maar als het gebeurt dan
denk je toch “Waarom? Ze doet het zo goed. Waarom
aftreden?”. En als je dan wat nadenkt, realiseer je
je, dat onze Koningin voor alles wat zij heeft gedaan
haar rust zeker heeft verdiend. Zij heeft 33 jaar ons
land als koningin vertegenwoordigd. In de hele wereld wordt zij met de grootste achting bewonderd
en wij zijn trots dat wij een koningin hebben die zo
duidelijk boven de partijen staat, die altijd voor alles wat er in ons land gebeurt grote belangstelling
heeft en die voor ons, oud strijders, grote waarde14
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ring heeft. Wij zijn dankbaar dat zij ons land zo lang
zo wijs heeft gediend en wij wensen haar nog heel
veel jaren van rust en geluk in goede gezondheid.
Wij wensen Prins Willem Alexander dat hij als koning een goede opvolger van zijn moeder zal zijn en
dat hij met Koningin Maxima aan zijn zijde het land
zal dienen, zoals Koningin Beatrix, Koningin Juliana
en Koningin Wilhelmina dat deden.
Wij zullen ongetwijfeld aan de buis gekluisterd zijn
op 30 april als Koning Willem Alexander wordt ingehuldigd.

Toespraak van Harry Vleeming, voorzitter VOSIB GRPI, ter gelegenheid
van de Regimentsjaardag 2013
(redactie: de tekst van de toespraak wordt hier onverkort weergegeven)
en zijn wij zeer vereerd met deze uitnodiging van
uw commandant Luitenant-kolonel Henk de Boer,
vooral, omdat wij op korte termijn de bestuurlijke
taken overdragen aan de Vereniging Van Veteranen
GFPI onder voorzitterschap van Brigadegeneraal
Arie Vermeij.

Koorduitreiking en andere activiteiten
Op 28 maart is er weer een koorduitreiking gepland.
De plaats is Tilburg, houdt u er vast rekening mee.
Als u erbij wilt zijn, laat het Frans van der Meeren
weten. Hij zorgt dan voor transport en voor alle andere logistieke mogelijkheden.
Noteer ook in uw agenda en geef u op bij Frans van
der Meeren, als u erbij wilt zijn op 4 mei in Amsterdam bij de Nationale herdenking, op 5 mei in Wageningen bij de herdenking van de overgave van de
Duitsers, op 8 mei in Den Haag bij de herdenking

Leden en Fuseliers van het Garderegiment Prinses
Irene, allereerst U allen van harte gefeliciteerd met
de 72e verjaardag van het Regiment.
Ten tweede, het kan nog, U allen een gelukkig, voorspoedig en bovenal gezond 2013 toegewenst.
Als voltallig Dagelijks Bestuur van de Vereniging
Oud-Strijders Indië-bataljons doet het ons deugd

Mevrouw Nicole Hooft gaat binnenkort onze werkzaamheden overnemen en zij zal ervoor zorgdragen,
dat de jaarlijkse traditie van reünie en herdenking
op dezelfde voet wordt voortgezet. Onze veteranen
van de vier verschillende bataljons hebben inmiddels hun 87, 86, 85 en 84 jarige- leeftijd bereikt en is
het uiteindelijk hoog tijd voor “Op de plaats Rust".
Bij deze wil ik mijn dank uitspreken voor de geweldige medewerking van het regiment betreffende de
vele reünies en herdenkingen, die we in de loop der
jaren te Oirschot mochten houden!
U hebt steeds blijk gegeven van grote hulpvaardigMaart 2013
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heid en voortreffelijke ondersteuning.
Voor zo'n Garderegiment: "veel ontzag en diep respect."
Begin september 2013 komen wij als "rustende reünisten" naar Oirschot voor de volgende gezellige
reüniebijeenkomst. Vanaf de zijlijn kunnen wij dan
ongedwongen toezien, hoe alles vlotjes verloopt!

U allen nog een gezellige en prettige dag toegewenst,
in het bijzonder voor de Fuseliers, die aan de diverse
sportonderdelen deelnemen. Maak er een fijne spannende competitie van, waarbij eerlijke strijd, inzet,
teamgeest, saamhorigheid en kameraadschap de boventoon zullen voeren!

Vierde bataljon GRPI
Garderegiment

Veel succes en hartelijk dank.

Afscheid van regiments - en bataljonsadjudant Cor van der Krieken 19
December 2012 te Oirschot

1946-1950
Reünie Commissie
4e Bataljon

Reünie Comité 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene
Voorzitter: J.K. Kerssemakers, F.J.Thielpark 131, 5707 BZ Helmond,
Tel 0492 - 524366, juan111@hetnet.nl
Secr./Pennm.: Th.J. van Alst, Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar,
Tel. 0316 – 524002, e-mail: t.alst@upcmail.nl.
Kazernecontact: J.T.J. Beckers, Mgr. De Haasstraat 27, 5521 TA Eersel,
Tel. 0497 – 513218, e-mail jtj.beckers@kpnplanet.nl
Lid: M.W. Knoll, Achter de Raaf 69, 4102 DD Culemborg, Tel. 0345 – 520853
Lid: B. Petersen, Van Pallandtdreef 20, 4101 KC Culemborg, Tel.0345 – 520887

(redactie: de tekst van de toespraak wordt hier onverkort weergegeven)
Toespraak van Harry Vleeming, voorzitter VOSIB GRPI op 19 december 2012 te Oirschot
Als Dagelijks Bestuur van de Vereniging Oud-strijders Indiëbataljons Garderegiment Prinses Irene
laten wij dit afscheid van u niet in stilzwijgen voorbijgaan.
Daarom zijn we vandaag alhier om u van harte te
bedanken voor de medewerking wat betreft onze reünies en bovenal de diverse herdenkingen, die we
telkenmale in Oirschot mochten houden.
Naast Uw functie van regiments- en bataljonsadjudant was U ook een voorname pijler c.q. steunpilaar
bij de vaandelwacht en tevens als drager van het
vaandel.
Wat hebben wij als oud-strijders en vele gasten er
vaak van genoten. We waarderen het nog steeds ten
volle zoals dit zevental van de vaandelwacht zich
presenteert bij de plechtige en eerbiedige dodenherdenkingen.
De omvangrijke bezochte Reünie en Herdenking van
de vier Indiëbataljons afgelopen 19 september 2012
gaf hier blijk van en bereikte z'n climax als onvergetelijke bijeenkomst van saamhorigheidsgevoel.
Keurig en strak in de pas en gekleed in ceremonieel tenue zoals op Prinsjesdag in Den Haag, kwam
de vaandelwacht met zijn stoere vaandeldrager Cor
van der Krieken de bataljonsappèlplaats opmarcheren, om mede aldaar bij het monument gezamenlijk
onze 93 achtergebleven strijdmakkers in het voormalig Nederlands-Indië op zo'n waardige wijze te
doen eren.
Van dit optreden en aanschouwen van deze plechtige dodenherdenking stonden de ruim 360 veteranen
en gasten volkomen perplex. Nadien mochten we
vele positieve reacties met de volgende strekking
ontvangen, zoals: “wat een plechtige bijeenkomst,
eerbiedig, indrukwekkend en hartverwarmend”,
plus diverse telefoontjes.
Het is fijn en plezierig, dat uw commandant Henk de
Boer deze warme band met de oud-strijders voortdurend bevestigd. Eerstdaags is de nieuwe functie
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Uit het dagboek van Jaap Gravesteijn 4 GRPI - vervolg van Vaandeldrager 104
(redactie: vanwege de authenticiteit onverkort weergegeven)
Toeloengagoeng , Oost Java - Juni - 1949 - dagboek van J.Gravesteijn.
1 Juni Vanmorgen naar Kediri geweest, alles rustig,
de colonne van gister werd beschoten, de colonne
die vandaag naar Trengaleg reed kreeg twee trekbommen maar geen ongelukken erbij .
2 Juni Rustig.

Vaandelwacht met leden van het Dagelijks Bestuur

van Korpsadjudant bij de Commandotroepen voor u
werkelijkheid.
U gaat de perfecte organisatie in Oirschot verlaten,
doch we laten u daarom niet met lege handen vertrekken. Als uiting van dank voor de prettige samenwerking zal de penningmeester Wim ter Horst u een
goed en gezond vloeibaar medicijn voorschrijven in
de goede vorm van een whisky en direct overhandigen.
Het spreekt voor zichzelf Adjudant, dat u dit natuurlijk in de avonduren pas inneemt!
De pennenset van de vier bataljons zal hierbij niet
ontbreken. Uw vriendin heeft ook niet stil gezeten,
doch zij heeft op de thuishaven haar steentje bijgedragen.
Een boeket bloemen is hiervoor op z'n plaats. Nogmaals hartelijk bedankt en veel succes in uw nieuwe
functie!
Wij hopen dat de opvolgende Regiments- en Bataljonsadjudant de heer Charrel van Sambeeck in
dezelfde Van der Krieken-voetsporen zal treden en
volgen.
Wij vertrouwen op een vruchtbare samenwerking.
U bent van harte welkom!

3 Juni Vanmorgen colonne rijden naar Kediri, de
kamelenbrug en de brug er naast waren beide door
de peloppers verbrand, na twee uur hadden we er
één weer zo’n beetje voor elkaar, drie uur waren we
weer thuis.
4 Juni Vandaag is het twee jaar geleden dat we uit
Holland vertrokken, ons was beloofd dat we na twee
jaar weer thuis zouden zijn, maar met een beetje
mazzel vergissen de Heren zich maar een jaar.
5 Juni Pinkster ter gelegenheid van ons twee jarig
Jubileum hadden de peloppers een geintje op touw
gezet, in de namiddag werd één van onze posten aan

Een typisch voorbeeld van een wegversperring in de tropen.

de rand van de stad beschoten, om acht uur belde
de Luit me op, er lag een mijn onder de kamelenbrug, we moesten er op af, ik moest vier man vragen, Henk M, Henk B, de Nijs, en ik. Krist reed, maar
voor we weg reden kwamen er drie Humbers, twee
Kikkers en div PV’s van de Huzaren, ze verwachten
een aanval op de Baleybrug bij Gnantroeh. Nog geen
600 m buiten Toeloengagoeng lag de weg dicht, we
maakten hem vrij en reden door, we waren net op
tijd aan de brug, de peloppers begonnen de aanval,
het werd een geweldig lawaai, ze zaten aan beide
kanten van de Kali, de zware Humbers gingen over
de brug naar voren, ze schoten met het kanon en
de Besa mitrailleur, ik schoot vanuit de wep met de
bren op de spoorlijn waarachter ook peloppers zaten. Na een klein half uurtje was het over, we reden
door naar de kamelenbrug, de mijn lag er nog, het
vuurkoord was uitgegaan, terug kregen we nog wat
snipervuur, een paar roffels met de bren en,’t was
weer over, half elf waren we weer thuis.

		
17

Vijfde bataljon GRPI

6 Juni Tweede Pinksterdag, de hele dag en gistermiddag gewerkt aan een vickers-affuit van de peloppers dat doorzeeft was van kogels, nu is het in orde
en onze vickers past er op.

Reüniecommissie 5-GRPI

7 Juni Naar Kediri, de affuit op een pijp laten lassen en de pijp op de bodemplaat.
8 Juni Rustig.

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

9 Juni Vanmorgen weer aan de vickers gewerkt,
vanmiddag proef geschoten aan de Kali,
200 stuks, de waterkering lekt als een zeef, en als er
geschoten wordt staat de wep te dansen.
10 Juni Rustig.
11 Juni Vanmorgen moesten er tien van ons rijden
voor het Indisch rijbewijs in Kediri, ik moest mee
met wep en vickers, om 6.30 uur vertrokken we. In
Kediri heb ik nog één en ander laten lassen, een
kleine zekering om te voorkomen dat de vickers
door de voorruit of wat er achter zit mocht knallen.
Eén uur waren we weer thuis.
12 Juni Zondag, vanmorgen naar Trengaleg geweest en naar post Bandoeng, alles bleef rustig wat
een uitzondering is voor de laatste weken, vanmiddag naar Ledojo geweest, maar de weg was nog niet
vrij, 10 KM voor Ledojo konden we niet verder.
13 Juni Vandaag naar Kediri geweest alles bleef
rustig.
14 Juni Vanmorgen moest ik mee naar Ledojo ongeveer 30 a 40 KM, de PV van de Huzaren voorop, ik
er achter en 2 vrachtwagens, 2 powerwagens, dan
de Humber, vlak voor de PV trokken de peloppers
een bom af het was een klap die zoals we later hoorden op kilometers afstand gehoord werd, ik stopte
onmiddellijk en kroop achter de vickers en schoot
op alles waarvan ik vermoedde dat er peloppers
zouden kunnen zijn. Alleen de ruiten van de PV waren er door de vacuum (onderdruk) uitgezogen, geweldig mazzel, de weg was verdwenen, we moesten
door de onderdijk, na een paar KM lag de weg dicht
met bomen, ik aan ’t trekken, nadat ik 70 à 80 bomen
had weggetrokken was de weg weer open, acht uur
waren we weggegaan, om twee uur in Ledojo, zes
uur waren we weer thuis. Al de konvooien hadden
wat gehad. Trengaleg, bomen en beschoten. Kediri,
beschoten.
Blitar, een trekbom en zwaar beschoten, tida baik.
15 Juni Vanmorgen zou ik naar Kediri voor onderhoud, de wep is zo vuil als ie nog nooit geweest is,
op weg naar Nantroeh zag ik al bomen die kenne-
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In deze rubriek deze keer geen fragment uit het dagboek van F. Mulder, maar een beschrijving
van een treinreis door West-Sumatra van een onbekende schrijver, waar nodig bewerkt door
Wim ter Horst
Het noodzakelijk onderhoud aan de voertuigen

lijk deze nacht zijn omgehakt, bij Nantroeh hoorden
we dat de kamelenbrug en de andere opgeblazen
waren, wij kijken, twee brens en twee wagens, wat
verderop lag de weg hardstikke dicht alles bomen,
wij weer terug naar Nantroeh, van Leeuwen ging
door naar Toeloengagoeng voor orders en kwam
met mijn Vickers terug, Genie ophalen in Gondang,
wij Genie opgehaald, Lt van Veen ging ook mee de
Genie bomen ruimen,ik heb er gister genoeg getrokken, en wij namen met de vickers, de Kali Brantas
zat er tussen, de Kampong aan de overkant onder
vuur. Toen we bij de vernielde bruggen kwamen
ging de Genie ze weer opbouwen, ik moest de achterhoede dekken. Met de kijker zag ik de peloppers
op grote afstand aan de weg knoeien en schoot er
zo nu en dan op, om twee uur was er een brug weer
heel en konden we door, een KM verder kregen we
vuur, de Luit liet de vickers rammelen, ik doof voor
de rest van de dag, op de terugweg kregen we weer
vuur maar ik hoorde alleen de donderslagen van de
vickers, zeven uur waren we thuis, eten, de vickers
schoonmaken, nieuwe munitie halen ruim 600 hebben we er door geknald, elf uur lag ik in m’n bed, van
vier tot zes wacht.
16 Juni Onderhoud, nu maar hier want naar Kediri
is niets waard.
17 Juni Weer naar Kediri en heb gelijk olie laten
verversen en doorsmeren toen vier hulpsteunen
laten maken om de poot van de vickers stevig te
maken, vanmiddag moest ik weer naar Kediri, de
kraanwagen die één van onze, op een mijn gelopen,
Fords op sleeptouw had, weer terug brengen.
18 Juni Vanmorgen rustig, vanmiddag het zelfde
ritje als gister.
19 Juni Rustig.

Foto’s zijn afkomstig uit het archief van Wim Grevers (zie foto op de trein: soldaat met geweer)

“De trein rijdt weer”
Solok, 12 -01 1949
Met het oprukken der “Nederlandsche” troepen
in Indonesië was er heel veel dat zij in gedesorganiseerde toestand aantroffen. De meeste diensten
en bedrijven bleken weliswaar door de Republiek
voortgezet, maar er was de laatste jaren weinig aan
herstel en onderhoud gedaan, een nalatigheid die
zich op alle gebied gewroken heeft, temeer daar gedurende het Republikeinse beleid vernieuwing bijna
niet mogelijk is geweest. De Spoorwegen en het rijdende materieel werden eveneens in een tamelijk
verwaarloosde toestand aangetroffen. Daarbij komt
dat de T.N.I. bij haar terugtocht op vele plaatsen de
bruggen heeft opgeblazen, zodat het er naar uitzag
dat van hervatting van de diverse diensten voorlopig nog geen sprake zou zijn. Nu de grote acties
zijn beëindigd, (eind 1948) is het Leger direct aan
de nodige pacificatiewerkzaamheden begonnen.
De Genietroepen zijn overal bezig ook de bruggen
te herstellen, die niet onmiddellijk voor de opmars
noodzakelijk zijn geweest. Vernielde spoorbruggen
worden dan weer opgevijzeld, of vervangen door
Baileybruggen, zodat de treinen zo spoedig mogelijk
weer kunnen rijden. Op de emplacementen in de bevrijde plaatsen in West-Sumatra zijn een groot aantal
locomotieven aangetroffen, waarvan een deel direct
weer in gebruik kon worden genomen. De trein van
Padang Pandjang naar Solok rijdt al weer sinds een
dag of tien, hetgeen voor een groot deel te danken is
aan het kordate optreden van de Luchtlandingstroepen, die reeds op de eerste dag van de actie de grote
bruggen in dit traject veilig gesteld hebben. Maandag 10 januari is de tweede stap in het kader van de
heroprichting van de Spoorwegen in West-Sumatra
gezet. Nadat de Genie de nodige herstelwerkzaamheden aan bruggen en de spoorbaan had verricht,

Reparatie Spoorlijn was wel noodzakelijk

vertrok die dag de eerste trein van Solok naar Sawa
Lunto, een plaats bij de Umbilin-steenkolenvelden,
30 kilometer verder het binnenland in. Het was een
experiment, waarbij langzaam gereden moest worden, want de gehele spoorbaan moest tijdens deze
tocht gecontroleerd worden.
Behalve de locomotief bestond deze trein uit vier
wagons; een platte wagen voorop en achter de locomotief drie goederenwagons, waarvan over twee
wagons de zeven man bewaking was verdeeld. Vóór
de deuren waren balken en zakken zand ter beveiliging opgestapeld, die de brenschutter tevens een
goede schietpositie boden. Onder de huidige omstandigheden wordt er niet aan toespraken of het
doorrijden van een lint gedaan. Deze eerste trein
naar Sawa Lunto is dan ook zonder enig ceremonieel vertrokken. Het was 12 uur en de bewakingscommandant, Sergeant-majoor Swart uit Voorburg,
was al knapjes ongeduldig geworden. Hij had er op
gerekend om half elf te kunnen vertrekken, maar het
rangeren om de nodige wagens bij elkaar te krijgen
bleek voor het Indonesische personeel een moeilijke opgave te zijn. Maar eindelijk kon hij bevelen:
“We gaan jongens. Jullie weten het: achterste wagen
bren naar rechts en voorste wagen bren naar links”
Maart 2013
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en gesmeerd gillend sjokte het treintje het stationnetje uit. De korte afstand naar Sawah Lunto is in
vier lange uren afgelegd. Telkens moest het treintje
stilhouden, optrekken, vaart verminderen of afremmen. Niet minder dan 13 bruggen en een nog groter
aantal duikers lagen in het traject, die allemaal, stuk
voor stuk, op mijnen of breuken onderzocht moesten worden. En terwijl de één een brug aan een onderzoek onderwierp, gingen de anderen in stelling
liggen, want het was bekend, dat er zich in deze ruige bergstreek nog vele peloppers ophielden.

Wim Grevers als bewaker op de trein.

De mannen van de treinbewaking hadden het niet
gemakkelijk, vooral niet wanneer er weer een stukje
doorgereden kon worden, want het was warm in de
wagens en dus alle aanleiding om de waakzaamheid
te doen verslappen. Er gebeurde immers niets en de
natuur was boeiend schoon. Steil rezen de bergen
omhoog, woest slingerde zich een kali tussen de
rotsblokken door en schitterend was de afwisseling
tussen berg en dal. Deze schone natuur kon echter

uitermate gevaarlijk zijn, want achter een rotsblok
kan een gevluchte T.N.I. soldaat zitten en in het
groen van de bergen een achtergebleven Japanner.
Gisteren nog stonden de militairen van Solok aangetreden bij de teraardebestelling van twee van hun
makkers, die door verraderlijk vuur gevallen waren.
Maar de vijand heeft gedurende de gehele tocht niet
van zijn aanwezigheid blijk gegeven en de mitrailleurs, stens en geweren hebben dan ook niet hoeven
te spreken. Het enige oponthoud vormden de bruggen, duikers en de enkele kleine stationnetjes, waar
het teruggekeerde personeel gecontroleerd moest
worden. Op een enkele halteplaats bleek de Kapalla
- station nog afwezig te zijn. Het langste oponthoud
was een lange donkere tunnel dwars door een geweldig rotsgebergte heen. Lampen waren niet meegenomen, maar gelukkig had iemand een “knijpkat”
bij zich, met behulp waarvan de 875 meter lange tunnel voetje voor voetje onderzocht werd. Alles bleek
in orde en de trein kon dan ook zonder stoornissen
door de tunnel trekken. Tien minuten later sukkelden ze het stationnetje van Sawa Lunto binnen. De
tocht was volbracht. Maar de dagtaak was voor vier
mannen van de treinbewaking nog niet volbracht.
Ze hadden gehoopt tot de volgende morgen te kunnen uitrusten, waarop de tocht terug ondernomen
zou worden. En als ze gewild hadden, dan hádden ze
ook kunnen rusten, maar toen zij zich meldden bij
de bewakingspost van het stadje, bleek dat de daar
aanwezige bezetting van 12 man zojuist was teruggekeerd van een buitenpost, waar ze 4 maal 24 uur
lang een centrale hadden moeten bewaken. Vier van
hen hadden die nacht weer op post gemoeten, als
niet de vier mannen van de treinbewaking vrijwillig
aangeboden hadden de wacht over te nemen.
Kijk, zo zijn onze soldaten.

2005 Vaandel en vaandelwacht
tijdens de viering van 60 jaar bevrijding in ’s-Gravenhage. Vaandeldrager is Adjudant Stef Fridael.

S-ireentje 75

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

De laatste dagen op Java van 412 Bataljon Infanterie (= 6e Bataljon GRPI)
Tekst: Piet Peters
Vanuit Cedoen-Cedé gingen we verhuizen naar de
Poentjak. Die laatste weken woonden wij in huisjes, eerder bewoond door Nederlanders. Het huisje
van ons was tegenover Huize Sancta Barbara; daar
woonde kapitein Kakebeen met Nel, de voormalige
Rode Kruiszuster, met wie hij destijds in Poerwakarta gehuwd was.
Wij hadden niet veel te doen, het wachten was op
een schip dat ons naar Rotterdam zou brengen. Het
was een leven vol geruchten, alle onderdelen gingen
op Holland aan en er waren niet genoeg schepen.
Van overal werden schepen gecharterd. En elke dag
was de vraag: wanneer gaan we en met welk schip?
Maar voor ons was er nog een incident, een nachtwacht in Buitenzorg. Een kolonel die buiten de stad
woonde. Wij gingen daar met vijf mensen op aan, en

Ambulance
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zoals gewoon twee uur op, twee uur af, vanaf 18.00
uur, als het donker werd.
Het was 30 april, Koninginnedag. Toen de eerste
twee uren om waren, een salvo vuur en Adrie Verkerk was gewond. Ze hadden beiden een stengun. Bij
het opstaan, ze zaten op een muurtje, bleef een grendelknop aan de jas hangen en een vuurstoot en Adrie
Verkerk was zwaar gewond. Alles in rep en roer, een
dokter, Rode kruiswagen en met spoed op transport
naar Batavia: daar was een militair hospitaal.
Wij bleven wacht lopen en hoopten dat het goed afliep met Adrie. Om 3 uur `s nachts telefoon dat de
operatie was gelukt. Adrie Verkerk had geluk: hij
herstelde van zijn wonden. Maar hij had ook pech:
hij was nog niet hersteld, voordat ónze boot vertrok
en hij kwam een maand later in Zutphen aan.
Intussen bleven wij maar geduldig wachten, een
soort vakantie voor de terugreis begon.
En dan opeens een bericht, wij kregen een Amerikaans marinetransportschip, de USNS General
J.H. McRae.
Nu wachten op de datum van afvaart en alles inpakken. De kisten met barang waren al vertrokken met
een vrachtboot. Er volgde ook nog een gezondheidsinspectie, de Bargoense naam van dit gebeuren is
mij ontschoten. Maar een dag voor vertrek kwam
een ander bataljon, met een latere vertrekdatum, ons
aflossen. Ik was benieuwd, of er nog een bekende
Maart 2013
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van mij zou komen. Daar kwamen de wagens van de
AAT (red. Aan- en Afvoer Troepen) en wat zie ik: Piet
Driessen uit Gendt. Samen op de avondschool, samen
gedwongen gewerkt voor de bezetter in de oorlog.
Zij moesten nog een maand blijven, voor hun vertrek. En zo werd het 31 mei, wij gingen op stap naar
Holland. Voor mijn vader nog een jampot vullen met
Indische grond en alles in de plunjezak en de wagens
kwamen voorrijden. Ik gaf Piet Driessen mijn laatste
roepia's, mijn knip helemaal leeg. Wil jij , zegt Piet,
de groeten doen aan een meisje in Doornenburg?
Dat meisje heette Doortje, hij is er later mee getrouwd.
Allemaal op de wagens en daar gingen we naar
Tandjong Priok. Maar halfweg even pauze, ik was
verkouden, een brandende keel, allemaal een ijsje.
Voor mij: geen roepia, geen ijsje!
En zo reden wij via Buitenzorg naar Meester Cornelis, ons eerste verblijf, waar we kennis maakten
met een verlammende hitte, onze eerste nasi goreng
maaltijd, en de kamers van Bilek. Tjilitan twee: onvergetelijk, ook die film in de open lucht, casa Blanca
Voor de meesten van ons was het de laatste maal,
dat we door Batavia reden naar ons schip, De General McRae.
In Priok volgde een appèl met lange controle, maar
uiteindelijk konden we de loopplank op.
Het schip was smoorheet, de ruimte waar we konden slapen was ook superheet.
Wel bedden met lakens en kussens, wat voor ons
een verrassing was, na enkele jaren.

Zicht op Manokwari, vanaf de boot

Vanaf de boot (de Salak en de Gedé)

Een militaire band speelde het volkslied en wij gingen varen; een heleboel mensen zwaaiden ons uit.
En na verloop van een uur waren we zover dat van
Java alleen de twee vulkanen nog boven de zee uitstaken, de Salak en de Gedé.
Zo gingen wij op huis aan, met weemoed denkend
aan de kameraden die achterbleven.
Een onzekere toekomst tegemoet.

Manschappenbarak in de “Prins Bernhard Kazerne”

Voor ons uit zien wij een strand, met daarachter een
gebied, waarop wat huizen staan.
Dit is Manokwari, eens de hoofdstad van de Vogelkop van Nederlands Nieuw-Guinea.
Het is in de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd, waardoor het nu niet meer is dan een nietige
vlek, met her en der verspreid een aantal optrekjes,
waarop het woord "huis" eigenlijk niet toepasselijk
is. Ze zijn voornamelijk opgetrokken uit rondhout
en de wanden en de dakbedekking bestaan grotendeels uit oude verroeste golfplaten. De wegen, die
er zijn, zitten vol met gaten en de deklaag bestaat
uit witte karang (red. een soort mergel). Voor ons is
dat iets geheel nieuw, dat hebben wij nog niet eerder
gezien en het schittert ons dan ook in de ogen, tot ze
er soms pijn van doen.

hebben gezien en het draagt de naam "Prins Bernhard Kazerne".
De "Tangsi" (red. Indonesisch woord voor kazerne)
bestaat uit twee grote houten barakken voor de
manschappen op betonnen paaltjes en de bijgebouwen, zoals wachthuis, woningen voor officieren en
onderofficieren, gudangs (red. pakhuis, of schuur)
etc. zijn uit cement opgetrokken.
Rechts vooraan bij de poort is het wachthuis met de
cellen, met daarin een Papoea gevangene, waarvan
al snel wordt gefluisterd, dat het een "koppensneller"
is. Links vooraan bij de poort staan de zgn. onderofficierswoningen en aan de korte zijde (links) staan
de kantine en de keuken. Aan de achterzijde de gudangs voor materialen, kleding en levensmiddelen
met daarbij huisvesting voor de verbindingspost.

Manokwari, december 1949

De voorzijde van “Tangsi” met de woningen van de
onderofficieren.

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

Aankomst en verblijf van de 4e Compagnie van 7 GRPI op Manokwari
(Nederlands Nieuw-Guinea)
Tekst: Wim ter Horst.
Het is 18 december 1949. Het motorschip Thedens
van de KPM (red. Koninklijke Paketvaart Maatschappij: 1891-1968, paket is hier de letterlijke
spelling van toen) is na veertien dagen varen,vanaf
Padang, in een prachtige baai met diverse landton22
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getjes, of kleine eilandjes voor anker gegaan. Deze
baai is aan alle kanten omgeven door een immens
oerwoud, dat er vanaf het schip, in onze ogen, uitziet
als een enorm groot veld boerenkool.

Hier gaat dan de 4e Compagnie van het 7e Bataljon
Garde Regiment Prinses Irene aan wal.
Ze staat onder het commando van de Reserve Eerste-luitenant H. J .Schrover en zij zullen trachten in
dit deel van de Vogelkop van Nederlands Nieuw-Guinea "Orde en Vrede" te handhaven.
Wij komen terecht in een kampement, dat wat hogerop aan de Van Indiën-weg gelegen is.
Het terrein is glooiend en de opstallen zien er vorstelijk uit, vergeleken met de bouwsels, die wij eerder

De communicatiemiddelen die hier ter beschikking
staan zijn zo nu en dan een boot en een enkele keer
een Catalina voor eventueel personenvervoer, bevoorrading en postbezorging (red. de Consolidated
PBY Catalina was een type tweemotorige vliegboot
van Amerikaanse makelijk, dat ook op een landingsbaan kon landen: ook de Marineluchtvaartdienst beschikte toentertijd over deze vliegboten).
Voor alle directe berichtgeving moet gebruik geMaart 2013
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burgeradressen, o.a. een arts en twee verpleegsters
worden op dit net aangesloten.

Kerkje in Manokwari

maakt worden van een radioverbinding, want de
verschillende compagnieën liggen honderden kilometers, soms meer dan duizend kilometer uit elkaar.
Fak Fak – Sorong – Manokwari – Biak – Hollandia
en Ifar.
Een zendantenne moet met eigen kracht worden
aangelegd en dat gebeurt ook (en hoe).
De veldtelefoon wordt aangelegd en ook een aantal

Het dagelijkse werk in Manokwari bestaat uit garnizoensdienst, zoals wachtlopen, aanleg en verbetering van wegen en gebouwen. Ten behoeve van het
"wegennet" werden wagens vol met karang aangevoerd voor nieuwe verhardingen of het dichten van
gaten in de bestaande wegen. Een echt tropische
regenbui kan echter in een half uur meer vernielen,
dan een groep welwillende Hollandse jongens in een
halve week kan opbouwen. Ook werd op deze plek
van de aardbol door diezelfde Hollandse jongens
een echte kerk gebouwd.
Waarschijnlijk is dit een uniek gebeuren in de wereldkrijgsgeschiedenis.
Ook patrouilleren behoort tot de regelmatig terugkerende bezigheden, waarbij wel eens de nodige attributen, zoals medische instrumenten, werden ontdekt c.q buitgemaakt, die nog aan de Jappen hadden
toebehoord. Boze tongen beweerden later, dat Luitenant Schrover met behulp van dit materiaal nog eens
een kies heeft getrokken bij één van zijn officieren,
terwijl hij nooit een tandartsenstudie had gevolgd.

Vicevoorzitter Genootschap Vrienden van de Fuseliers ontvangt
Koninklijke Onderscheiding
Tekst: Nelleke Swinkels – van de Vorst
Burgemeester Anton van Aert van de gemeente Best
reikte op vrijdagmiddag 30 november 2012 een Koninklijke Onderscheiding uit aan de vicevoorzitter
van het Genootschap, Bert van Drunen. Hij werd
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij kreeg de onderscheiding bij gelegenheid van zijn
afscheid bij het Ministerie van Defensie waar Bert
meer dan 40 jaar in diverse functies heeft gewerkt.
De decorandus was totaal verrast en ontroerd.

Casemanager ongevallen
Zijn meest in het oog springende functie bij het Ministerie van Defensie was die van casemanager ongevallen. In deze functie heeft Bert van Drunen de nazorg voor gewonde militairen en voor nabestaanden
van overleden militairen op een hoog peil gebracht.

Jaarlijks uitstapje voor leden van het Genootschap Vrienden van de
Fuseliers

Museum Bronbeek is het museum van het koloniale
verleden van Nederland in Nederlands-Indië. Centraal staat de geschiedenis van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en de gekoloniseerde
tegenstanders.
Museum Bronbeek wil de kennis en het bewustzijn
van het Nederlandse koloniale verleden vergroten
en hiervoor belangstelling wekken.
Het plan is om op vrijdag 19 april een bezoek te gaan
brengen aan Museum Bronbeek en daarna gezamenlijk daar een rijstmaaltijd te gebruiken. Hier zijn wel
kosten aan verbonden. De entree van het museum is
voor houders van de Veteranenpas, Defensiepas en
Reservistenpas gratis en ook met de Museumkaart
kan men gratis naar binnen.
De maaltijd is exclusief drankjes €23,-. Hier komen
de kosten voor het aperitief nog bij.
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Het Landgoed Bronbeek

Natuurlijke betrokkenheid

Het Genootschap Vrienden van de Fuseliers is trots
op “onze” Ridder en wil hem namens u allen daar
graag nogmaals mee feliciteren.

Tekst: Nelleke Swinkels – van de Vorst
Als u wilt deelnemen, dan graag een telefoontje of e-mail
aan Nelleke Swinkels – van de Vorst, 06-54796857 of
nellekeswinkels@onsbrabantnet.nl.
Uw aanmelding met binnen zijn voor 9 april a.s.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 - 15.00 Ontvangst met koffie en spekkoek
15.00 - 16.30 	Rondleiding met gids door het museum
16.30 - 17.00 	
Wandelingetje door de tuin en naar
het monument
17.00 - 17.30 Aperitief
17.30 - 19.00 	Rijstmaaltijd in de “Kumpulan” (Reünie- en Congrescentrum, annex Indonesisch Restaurant)

Bert heeft de bijzondere gave om op de juiste manier
invoelend te kunnen zijn en zich bij situaties en problemen die hij moet oplossen, te kunnen verplaatsen in de ander. Zodoende wist hij steeds op een
juiste manier de balans te vinden tussen het belang
van de organisatie en het belang van de (betrokken)
medewerker.
Zijn natuurlijke betrokkenheid bij de ander blijkt
tevens uit de rol die hij jarenlang heeft vervuld in
maatschappelijke functies. Zo was Bert onder meer
bestuurslid van de PvdA en daarna vier jaar lid van
de gemeenteraad in Best. Hij is voorzitter van Atletiekvereniging Generaal Michaelis, daarnaast penningmeester van de Stichting Pulz en vicevoorzitter
van het Genootschap Vrienden van de Fuseliers.

Genootschap Vrienden van de Fuseliers

Ieder jaar organiseert het bestuur van het Genootschap een uitstapje voor haar leden.Dit keer is gekozen voor Museum Bronbeek in Arnhem.

In de begeleiding van slachtoffers en nabestaanden
wist hij steeds de juiste toon te vinden. De zwaarte
van zijn functie kwam met name tot uitdrukking na
het sneuvelen in Afghanistan van Eerste-luitenant
Dennis van Uhm, zoon van de toenmalige Commandant der Strijdkrachten.

Bataljonsflitsen
Adjudant van Lier wordt 50 jaar.
Vrijdag 1 februari is Adjudant van Lier, werkzaam bij de Sectie S1, 50
jaar geworden. Door voorafgaand aan en op de dag van zijn verjaardag
verlof te nemen, dacht hij de confrontatie met Abraham te kunnen
voorkomen. Dit pakte echter toch anders uit dan gedacht. Korporaal
Zoeteweij van de Sectie S1 had namelijk gemeend om de adjudant bij
terugkomst van verlof te moeten verrassen en had het hele kantoor
versierd. Toen deze op woensdagochtend terugkeerde van verlof was
het voor hem dan ook een grote verrassing om te zien dat het kantoor
was versierd en dat zijn bureaustoel werd bezet door zijn tweelingbroer Abraham. Die ochtend heeft de adjudant de gehele bataljonsstaf
getrakteerd op heerlijke Limburgse vlaai.
Adjudant van Lier blij verrast in het versierde kantoor naast Abraham.
Maart 2013
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Heildronk Hare Majesteit
Op 31 januari jl. werd in de
Regimentsmess een heildronk uitgebracht op de verjaardag en gezondheid van
Hare Majesteit.
In aanwezigheid van alle officieren en onderofficieren
van het bataljon nam de bataljonscommandant, Overste
De Boer, het woord en na een korte speech werden
alle aanwezigen verzocht om het glas te heffen. Met
de uitspraak "dat zij leve" werd er een heildronk uit-

2010 Defilé tijdens de viering van “65 jaar
bevrijding” in ’s-Gravenhage. Vaandeldrager
is Adjudant Jeroen van Dijk. Op het erepodium Prinses Irene, links van haar regimentscommandant Luitenant-kolonel Joost Doense,
rechts Generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes.

Bezoek Sinterklaas tijdens “Rhino Victory”
Vanuit het verre zuiden was de Sint afgereisd naar
het Oirschotse zand, om daar een bezoekje aan de
Fuseliers te brengen. Echter tot zijn grote verbazing
waren de Fuseliers in Duitsland op oefening RHINO
VICTORY en moest hij snel op doorreis naar Güz Altmark (Gefechts Übungs Zentrum Altmark). Door de
lange reis was het humeur van de Sint bij aankomst
op de bivaklocatie echter niet al te best. Vroeg in
de morgen, na een korte rustpauze, begon de goedheiligman samen met zijn beveiligingspiet in een MB
(Mercedes-Benz) aan een ronde langs de eenheden.
Crossend over de plaat en druk toeterend liet de
Sint weten dat hij aanwezig was. De Fuseliers die

elijke
Sint naast een vrouw

Fuselier

daar bezig waren met onderhoud, keken blij verrast
en stonden al snel oog in oog met de Sint. Na een
korte inspectie door Sinterklaas moest er gezongen
worden. En gezongen werd er! Bij het zingen van
de liedjes kwam de Sint helemaal in zijn element en
beloonde de Fuseliers daarom met lekkers. Samen
met zijn beveiligingspiet heeft hij die dag verschillende eenheden bezocht. Zo werd de goedheiligman
bij de bivaklocatie van de Charlie compagnie warm
onthaald en moest hij helemaal naar de andere kant
van het oefenterrein rijden om een bezoek te brengen aan de Alfa compagnie en werd ook de genie
niet overgeslagen. Sint, tot volgend jaar!

Beveilig

ingspiet

beveilig

t Sint

Stokoverdracht CSM Bravo compagnie
Op woensdag 9
januari heeft Sergeant-majoor Lambriks zijn functie als
CSM (compagnies
sergeant-majoor)
van de B compagnie overgedragen
aan Sergeant-majoor Joosten. Hij deed dit zoals
dit traditiegetrouw hoort, door het overdragen
van de functiestok in front van het personeel
van de eigen compagnie en genodigden.
De Sergeant-majoor kreeg bij het afscheid een
brok in de keel en gaf aan welke mooie tijd hij
bij de compagnie had beleefd.
Na de stokoverdracht werd Sergeant-majoor
Lambriks bevorderd tot Adjudant, i.v.m. zijn
nieuwe functie
als instructeur
Primaire
Vorming (PV) op de
Koninklijke Militaire School.

gebracht op de verjaardag en gezondheid van Hare
Majesteit.
Het was een bijzondere heildronk, want met de aankomende abdicatie gaat er het komend jaar veel veranderen.
Bij deze gelegenheid heeft Commandant van 17
Pantserinfanteriebataljon GFPI aan de Koningin een
telegram met gelukwensen verstuurd. De tekst luidt
als volgt: "Majesteit, graag willen de oud-strijders,
veteranen, officieren, onderofficieren en Fuseliers
van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, U
vandaag hartelijk feliciteren met Uw 75ste verjaardag. Wij wensen U een bijzonder mooie dag toe en
daarbij nog vele jaren in gezondheid."

Bronzen medaille Sergeant der Eerste Klasse
Meessen

Commandant A compagnie spelt de jubilaris de versierselen op.

Op vrijdag 1 februari jl. leden ontving de Sergeant1
Meessen tijdens een buitengewoon appèl uit handen van de commandant A Compagnie, Kapitein
Verhoef, de bronzen medaille voor 12 jaren eerlijke
en trouwe dienst. De ceremonie werd vanwege het
slechte weer gehouden in gebouw 200, in “de Treffer”. Na
afloop van de ceremonie volgde
in de regimentsmess Congleton
nog een receptie.
De Bronzen Medaille voor 12 jaren
eerlijke en trouwe dienst.

Nieuwjaarscorrida Bataljon Bevrijding/5 Linie
Op 15 januari jl. is een detachement van het 17e Bataljon (personeel van de C compagnie en van de
Bataljonsstaf) op bezoek geweest bij onze Belgische
zustereenheid, het Bataljon Bevrijding/5 Linie en
heeft daar deelgenomen aan de zgn. nieuwjaarscorrida. De nieuwjaarscorrida is een wedstrijd met een
ludiek karakter en bestaat uit denk- en doe proeven,
quizvragen en verrassingsproeven.
Na de ontvangst met koffie en thee vond er een gezamenlijke lunch plaats. Een gehaktbal, spruiten en
26

De Bataljonsadjudant neemt actief deel aan de corrida.
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aardappelen zorgde voor een goede bodem om flink
te kunnen presteren. Tijdens de diverse onderdelen
werd er alles gegeven en de onderlinge competitie
was dan ook goed voelbaar. Tot aan de finale was alles mogelijk, want die finale zou allesbepalend zijn.
De finale bestond uit een heftig parcours met onderdelen, die zowel denk- als fysieke kracht vereisten.
Door het parcours heen konden onderdelen worden verzameld om vuur te maken. Dit vuur zou ervoor moeten zorgen dat het touw van de emmer
met daarin de onderdeelsvlag, die aan het plafond
was vastgemaakt, kon worden doorgebrand. Na het
doorbranden van het touw en het bemachtigen van
de vlag moest deze nog in "stok" worden gehangen.
Met behulp van een touwladder moest de vlag zo
hoog mogelijk aan een haak worden vastgemaakt.
Het team wat deze opdracht als eerste tot een goed
gevolg zou brengen kwam als winnaar uit de bus en
mocht naar huis met de wisselbeker.
Alle deelnemers stonden gereed bij hun onderdeel
en op basis van straftijd gingen de teams gefaseerd
van start. Omdat wij in de voorronde als 4e waren geëindigd hadden we voor de finale een achterstand te
pakken van 20 seconden. Met de 20 seconden achterstand begon de race om de wisselbeker. Een heftige
race waarbij het tot het maken van vuur vrijwel gelijk
opging. De fik zat er al snel in en het touw was door.
Als eerste kwam onze vlag naar beneden en werd hij
in stok gebracht. De eerste plaats was een feit.
Met het binnenhalen van de wisselbeker kon worden teruggekeken op een sportieve en leuke middag,
waarbij de saamhorigheid en goede band tussen de
twee eenheden nog eens werd onderstreept.

Meters maken zonder te verplaatsen

Belgische en Nederlandse Fuseliers kijken gezamenlijk naar
de spelen.

Commandant Bataljon Bevrijding/5 linie, Luitenant-kolonel
Peter van Ryckeghem, overhandigt de trofee aan Commandant 17 Painfbat GFPI, Luitenant-kolonel Henk de Boer.

Staftraining
In een staftraining van 18 tot en met 22 februari heeft
de bataljonsstaf het Tactisch Besluitvormingsmodel
(TBM) doorlopen. Aanleiding was een opdracht van
de brigade aan het bataljon, zoals die daadwerkelijk
tijdens de oefening Rhino Vigorous uitgevoerd zal
moeten worden. Tijdens het TBM worden zes stappen doorlopen, waarbij uiteindelijk tijdens stap 6
het besluit genomen wordt. In de tussentijd zijn alle
secties van de bataljonsstaf, aangevuld met genie,
herstel, geneeskundig en civiel militaire samenwerking (CIMIC), bezig
met het analyseren
van hun deel van
de opdracht. Daaruit volgen zgn. Eigen Mogelijkheden
Kapitein van de Wal
(Sie S4) hard aan het
werk met zijn Eigen
Mogelijkheden.
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Hal met TACTIS- simulators

Chauffeur aan het werk in een van de simulators

In de week van 4 tot en met 8 februari waren de
voertuigploegen van de Bravo compagnie aanwezig op de kazerne te Amersfoort. Zij waren daar een
week aanwezig om zich met behulp van de Tactische
Indoor Simulator (TACTIS) van het Opleidings- en
TrainingsCentrum Manoeuvre (OTCMAN) verder te
bekwamen in het bereden optreden. TACTIS is een
uiterst modern leermiddel, dat als doel heeft om een
overbrugging te bieden tussen theorie en de praktijk. Het helpt om basisvaardigheden te trainen, zonder dat daarbij te velde gegaan wordt. Niet alleen
worden daarbij kosten bespaard, maar ook zijn de

mogelijkheden uitgebreider en uitdagender, dan tijdens een “echte” oefening gerealiseerd kan worden.
Zo kunnen er bijvoorbeeld defecten aan voertuigen
en/of wapensystemen gesimuleerd worden, zoals
het verlies aan motorvermogen, of een storing in het
boordkanon, omstandigheden die heel realistisch
zijn, maar in een oefening te velde nauwelijks gecontroleerd op te roepen zijn. Herhaling van een bepaalde situatie is met een simulator ook eenvoudig.
Later dit jaar zullen ook de Charlie en Delta compagnie nog een bezoek brengen aan TACTIS.

Delta compagnie van start in nieuw gebouw
Op donderdag 24 januari heeft Kapitein Wessels met
een buitengewoon compagniesappèl het bestaan
van de Delta compagnie ingeluid. De D compagnie
heeft als eerste eenheid van het bataljon de verhuizing achter de rug en is van gebouw 171 verhuisd
naar gebouw 249.
Dit was ook het moment dat de mortiergroepen en
antitankpelotons afkomstig van de andere compag-

nieën stonden aangetreden. En daarmee was de formatie van de D compagnie een feit.
De compagniescommandant, Kapitein Wessels, gaf
aan lang te hebben moeten wachten en heel blij en
trots te zijn met zijn (nieuwe) D compagnie.
Na het appèl werd in het bijzijn van alle aanwezigen
de compagniesvlag gehesen en werd de dag afgesloten met een “social” in gebouw 249.

Het oude gebouw 171

Het “nieuwe” gebouw 249

Niet in een tent, maar voor deze gelegenheid in een gebouw.

(EM’n), waaruit bepaald moet worden welke opties
het beste zijn om de opdracht succesvol uit te voeren. Tot in de late uurtjes wordt er hard doorgewerkt
en werken sommige secties zichzelf in het zweet
om hun product te vervolmaken. Uiteindelijk is op
donderdagmiddag het bevel voorgeoefend en na het
fijnslijpen werd op vrijdagmiddag het bevel aan de
ondercommandanten gegeven. Aan het einde van de
week kan worden teruggekeken op een productieve
week, waarbij er veel geleerd is.

Maart 2013
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Vaandelwacht tijdens Prinsjesdag in ’s-Gravenhage. Het eerste optreden van regimentsadjudant en
vaandeldrager Cor van der Krieken in 2010

Bataljonsnieuws
Alfa compagnie in de sneeuw
Door Sergeant Evert-Jan Bouman
Maandagmorgen, 21-01-2013. ’s Ochtends vroeg
staan de Fuseliers van de Alpha compagnie gereed
om op pad te gaan naar Bad Reichenhall, met een
week vol uitdagingen in het verschiet en met acties,
die je als Fuselier nooit zou verwachten. Twaalf
uur later en een aantal doorzitplekken rijker is de
compagnie aangekomen in Bad Reichenhall! Na een
welkomstwoord volgen de voorbereidingen op de
komende dagen.
De LO/s (Lichamelijke Opvoeding / Sport) heeft voor
het personeel een schema vol met afwisselingen opgesteld. Zo ging iedereen skiën, langlaufen en een
bergtocht maken, met daaraan gekoppeld een overnachting in een iglo! In deze week staan drie begrippen centraal: trots, discipline en kameraadschap.
En daar gaan de Fuseliers! Voor sommigen is het
skiën iets nieuws en dat is goed te zien! Snelheid
maken is één ding, maar afremmen is iets heel anders! Gelukkig is er een opvangnet en anders staat
er altijd wel ergens een stevige boom!
Waar sommigen nog met bomen aan het knuffelen
zijn, zijn anderen bezig met een fysieke uitdaging in
de bergen. Ze moeten “eventjes” een berg op wandelen, wat achteraf toch best pittig blijkt te zijn. En
eenmaal aangekomen bij de rustlocatie krijgen ze de
volgende opdracht: “Bouw een iglo!”
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Barbara Tor
Door Tweede-luitenant Robbert Jan Groeneveld, Forward Observer BCie 17 Painfbat GFPI
Op zo’n 800 meter hoogte staan 3 FO (Forward
Observer)-teams een dal in te kijken. Na enige seconden zijn mondingsvlammen te zien van vier Noorse
M109 artilleriehouwitsers. 20 Seconden later lijkt de
berg voor de post van de waarnemers uit het niets
te veranderen in een chaos van vuur, rondvliegende stukken staal en rots. Het uitwerkingsvuur treft
doel en het doel word uitgeschakeld door 16 stuks
155mm HE (high-explosive) granaten. Wat volgt is
een radiobericht: “Yankee, BDA Target destroyed,
good concentration of fire, end of mission, over”.
(BDA = Battle Damage Assessment)
Toch een rare gewaarwording: een zandhaas die een
iglo aan het maken is… desondanks is het eindresultaat prima te noemen en wordt de iglo een gezellig
verblijf voor de nacht!

Op zondag 3 februari vertrekken 4 FO-groepen van
17 Painfbat GFPI onder leiding van de Joint Fire Cell
van de bataljonsstaf (voorheen VSCC: VuurSteun
CoördinatieCentrum) naar Noorwegen om daar het
zgn. “slope-schieten” te beoefenen.

Ook is een club bezig met verplaatsen door middel van langlaufen. Sommige Fuseliers blijken redelijk “a-motorisch” te zijn,
maar na enige oefening komt
men (redelijk) goed vooruit! Onderweg worden de Fuseliers bij
het overeind krabbelen door omstanders vrolijk toegejuicht (laten we hopen dat het toejuichen
was), maar men zet door, zoals
het hoort en lichtelijk gekneusd
komt uiteindelijk iedereen over
de eindstreep!

Door de kromme baan van de granaat en het hellende terrein waar de granaat neervalt geeft het
schieten in bergachtig terrein zo’n andere dimensie
aan het leiden van vuur, dat er een aparte procedure
voor is, die dus ook beoefend moet worden. En als
je het schieten met houwitsers in bergachtig terrein
wilt gaan beoefenen in Europa kom je al snel uit in
Setermoen. Setermoen is een dorp in Noord-Noorwegen (zo’n 150km ten noorden van de poolcirkel)
waar de Noorse artillerie voornamelijk is gestationeerd. De Nederlandse delegatie is uitgenodigd om
met een aantal FO’s mee te doen aan een internationale schietoefening met Zweedse en Noorse FOteams, ondersteund door een Noorse M109 batterij.

Al met al was dit een mooie week,
waarin goed aan de teambuilding
is gewerkt en waarin trots, kameraadschap en discipline goed uit
de verf zijn gekomen.

Eenmaal aangekomen op Bardufoss Airport worden we opgevangen en vertrekken we direct naar
de kazerne nabij Setermoen. Na een avond legeren
en een rondleiding over het kamp beginnen we de
maandag met een aantal lessen die een “must” zijn
voor het opereren in een arctische omgeving. Het

optreden in temperaturen van onder de -20 C0, maar
ook de Noorse artillerievuuraanvraagprocedures en
de wijze van vuurafgifte, worden behandeld. Tevens
krijgen we een aantal spullen te leen die het ons de
komende dagen een stuk gemakkelijker gaan maken, zoals speciale warme kleren (vooral veel verschillende lagen) en Noorse slaapzakken. Nadat we
de eerste dag zijn overladen met een winkelwagen
vol met spullen en een buidel met kennis om de volgende dagen door te komen, rest ons alleen nog het
gevechtsgereed maken en nog een volle nacht slapen, voordat we de volgende morgen in alle vroegte
de bergen in trekken.

De volgende ochtend worden we samen met een
Zweeds FO-team met een Bandvagn (soort rupsvoertuig) vervoerd naar het schietterrein zo’n 40 miMaart 2013
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nuten verderop. Eenmaal aangekomen beginnen de
FO’s zich direct te oriënteren in het terrein en een
aantal minuten later beginnen de eerste OP’s (Observation Post) zich al te vormen met een beetje
hulp van de Zweedse collega’s. Het betrekken van
een OP onder deze omstandigheden is voor hen natuurlijk een vaker voorkomend fenomeen dan voor
ons. Ondertussen zijn twee FO-teams van de Noren,
net teruggekomen van een 200 km lange ski tocht, al
begonnen met vuur uitbrengen op de doelen met de
M109 batterij verderop in de bergen.
Wat volgt zijn drie dagen oefenen, waarbij er veertien
uur lang geschoten kan worden, zowel in het dal, als
in de bergen en zowel bij daglicht, als bij duister. De
eerste dag onderkenden we een aantal verschillen
tussen de Noorse procedures en die binnen de rest
van de NAVO worden aangehouden. Wat ook opviel
was dat de Noren andere eisen stellen aan de ligging
van het vuur (binnen 100 meter van het doel) terwijl wij in Nederland altijd streven naar het afgeven
van een uitwerkingsvuur binnen 50m van het doel.
Nadat deze verschillen allemaal waren besproken
en er onderlinge afspraken waren gemaakt, volgden
vooral leerzame dagen. Verschillende hellingspercentages, verschillende invalshoeken en vooral ook
de omgeving en de temperatuur leverden leerzame
uitdagingen. Begeleid door Kapitein van den Nieuwenhuizen, Opperwachtmeester Rokx en Noorse
collega’s hebben wij de voorgenomen leerdoelen
gehaald. Als kers op de taart hebben we de laatste
nacht op de berg het Noorderlicht mogen aanschouwen.

van optreden met onze uitgestegen infanterie, werd
aan deze opdracht op een prima manier voldaan. De
taak voor de A compagnie bestond hierna vooral
uit het ondersteunen van volgende eenheden die
via onze bruggen het gevecht in de diepte konden
voortzetten.

De laatste dag hebben we nog een laatste keer een
vuur kunnen leiden, waarna het schieten voor ons
werd stil gelegd. Terwijl wij bezig waren met het
afbreken van onze slaaplocatie werd er nog een
demonstratie door de Noorse collega’s gegeven in
de vorm van een zgn. Firepower demo. De Noorse
M109’s onderdrukten met vuur een fictieve vijandelijke luchtverdediging, waarna twee F-16’s de doelen
aangrepen met zowel lasergeleide bommen als het
boordkanon.
De oefening werd afgesloten met een social in de
officiersmess van de Noorse artillerieafdeling. Hier
werden nog de laatste ervaringen en dankwoorden
uitgewisseld met de Zweedse en Noorse collega’s.
Na een gezellige avond keerden wij vrijdag dan ook
zeer tevreden terug richting Nederland. Niet alleen
zijn wij een stuk wijzer geworden inzake het corrigeren van artillerievuur in bergachtig terrein, maar
ook inzake het optreden van een FO in bergachtig
terrein en onder arctische omstandigheden.

Voor de A compagnie werd de tweede week toch
wel een stuk interessanter. Een niveau V scenario
stond voor ons klaar, waarin we ons van onze beste
kant konden laten zien. Met ondersteuning van de
Duitse collega’s van 33 Panzer Battalion hadden we
zelfs Leopard-tanks tot onze beschikking. De taak
voor de A compagnie bestond uit het realiseren van
overgangen over de rivier de Dahrenbach. Om hieraan te voldoen moest een bestaande brug genomen
worden en een brugslaglocatie worden veiliggesteld. Deze opdracht was essentieel voor het slagen
van de operatie van het bataljon. Als er geen overgangen over de Dahrenbach werden gerealiseerd
zou de voortgang van het bataljon stoppen bij deze
hindernis. Met een voor de vijand verassende wijze

De oefening Rhino Victory werd uiteindelijk afgesloten met een brigade MENTEX (mentale training).
Ondersteund door de LO/S- sportinstructeurs werd
er in de nacht van donderdag op vrijdag een programma gedraaid voor het complete bataljon. Hierbij stonden een aantal zaken centraal als: groepsbinding, samenwerken en mentale hardheid. Hier
is door de A compagnie op een prima manier vorm
aan gegeven. Dit bleek ook wel uit het feit dat het
1e peloton de afsluitende speedmars op een spectaculaire manier heeft gewonnen. Vanuit een derde
startpositie opgekomen, bleek het peloton te sterk
voor de rest van het deelnemersveld.
Na ontvangen complimenten van zowel de brigadecommandant, als de bataljonscommandant, kan de
A compagnie terugzien op een geslaagde oefening
in Duitsland met een optreden als oefenvijand en de
steun aan de B compagnie in de eerste week en in de
tweede week een niveau V scenario waarin de Alfa
compagnie haar taken goed heeft volbracht.

Fuseliers succesvol in sneeuwrijk Duitsland
Door Vaandrig C.A. Holster, commandant uitgestegen 1e peloton Alfa compagnie
Het 17e pantserinfanterie bataljon heeft in de periode 3 t/m 15 december 2012 deelgenomen aan de
brigadeoefening van de 13e Gemechaniseerde Brigade, de oefening “Rhino Victory”. Deze oefening
vond plaats in het Duitse oefengebied Güz (Gefechts
Übungs Zentrum) Altmark en stond in het teken van
de voorbereiding op de operationele gereedstelling
van het 17e bataljon. Tevens was Rhino Victory de
eerste niveau V oefening met ons nieuwe wapensysteem, de CV90. Kortom: een kans voor het 17e en natuurlijk de Alfa “Tijger” Compagnie om te laten zien
wat we waard zijn.
Het programma in de eerste week bestond voor de
A compagnie vooral uit het leveren van een gedegen oefenvijand (OPFOR) voor de collega’s van de
B compagnie en daarnaast ook van een peloton
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om de B compagnie aan te vullen. De Alfa was dus
deze eerste week redelijk opgesplitst. Dit deed echter niets af aan de prestaties. Zowel het deel dat de
OPFOR-taken op zich nam, als het deel dat voor de
ondersteuning zorgde, hebben zich ondanks de winterse omstandigheden van hun beste kant laten zien.
De taak als oefenvijand bestond voornamelijk uit het
voeren van de verdediging van twee heuveltoppen
in het oefengebied, de zgn “Zitadelle” en de “Spitzturm”. Aan deze verdediging werd met zowel het
bereden deel, onze CV90’s, als het uitgestegen deel,
een goede invulling gegeven. Op beide besneeuwde
heuvels werd goed tegenstand geboden tegen de B
compagnie, waarbij we uiteindelijk toch het onderspit moesten delven.
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