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99Regimentsjaardag, eerste uitreiking Kolonel
Herberinktrofee.
99Bison Drawsko Polen
99Nieuwe rubriek: uit de museumvitrine

Kijk op de nieuwe website: www.fuseliers.nl
Rode draad
Het Vaandel is hét symbool van het Regiment. Het wordt gedragen door de regimentsadjudant
en begeleid door een Vaandelwacht, onder commando van de commandant Vaandelwacht.
Vaandel en Vaandelwacht tijdens de
ceremonie rond de ontbinding van de
Irenebrigade in juni 1945 te ’s-Gravenhage. Vaandeldrager is Adjudant
Wim Dado. De Brigade kende niet de
functie van Regimentsadjudant zoals
we die nu kennen. Dado en het Vaandel stonden wel model voor het beeld
“de Vaandeldrager”, zoals dat nu in
Tilburg staat, als monument voor de
gevallenen van de voormalige Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses
Irene. Op de foto de onthulling in
1944 door Prinses Irene.

De totstandkoming van de Vaandeldrager wordt mede mogelijk
gemaakt door het v-fonds met middelen uit de Nationale Postcode
Loterij en de Bank Giro Loterij. Uw deelname aan deze loterij wordt
daarom van harte aanbevolen.

17 PANTSERINFANTERIEBATALJON
GARDEREGIMENT FUSELIERS PRINSES IRENE

Vernieuwde website:
www.fuseliers.nl

De kern van elk leger wordt gevormd door de militairen
die het grondgevecht voeren, de Infanterie.
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
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Voor de meest actuele foto’s, video’s, meningen en reacties zie:

www.facebook.com/17painfbatGFPI
www.instagram.com/17_painfbat_gfpi
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Van de Redactie
Ook deze Vaandeldrager staat weer vol met interessante artikelen. Wij als redactie zijn verheugd dat er
zoveel kopij wordt aangeleverd, vooral door onze
“jonge” schrijvers van het parate Bataljon, wij blijven ook proberen om (binnen de mogelijkheden) de
artikelen te plaatsen.
Ook zijn wij erg geïnteresseerd in jullie mening over
onze Vaandeldrager. Daarom zullen wij binnenkort een
lezersonderzoek gaan houden waarin jullie mening zal
worden gevraagd over ons blad. Dit onderzoek zullen
we aankondigen via de sociale media (Facebook en
website) en zal “online” kunnen worden ingevuld. Ook
zullen wij aan onze lezers, waarvan wij verwachten dat
ze liever een “papieren versie” ontvangen, een enquête
op het huisadres laten bezorgen!
In deze versie veel aandacht voor de diverse oefeningen waaraan het Bataljon heeft deelgenomen de
afgelopen periode.
In de rode draad besteden wij aandacht aan de historie van ons Vaandel en onze conservator van de
historische verzameling, Hans Sonnemans, start een
nieuwe rubriek “Uit de museumvitrine”. In deze ru-

briek zal hij steeds een voorwerp uit de museumcollectie onder de loep nemen en achtergronden hierover toelichten. Een voorwerp met een link naar het
hedendaagse of naar de bestaande tradities bij het
Garderegiment Fuseliers. Een stukje achtergrond en
een uitdaging om het museum eens binnen te lopen
Deze keer behandelt hij de “cane”.
Helaas moeten we afscheid nemen van onze stagiaire
communicatie, Anique Kluijtmans. Zij heeft de afgelopen periode deel uitgemaakt van ons redactieteam
en veel en goed werk verricht voor “de Vaandeldrager”. Wij danken Anique voor haar inzet en wensen
haar veel succes toe met het vervolg van haar studie.
Tevens heten wij onze nieuwe Regimentsvrijwilliger,
Melanie (Mel) Schuurmans welkom. Zij gaat ons redactieteam versterken en zal zich verderop in het
blad nader voorstellen.
De uiterste datum waarop de kopij voor de volgende
uitgave, “Vaandeldrager 121”, moet worden ingeleverd is: vrijdag 19 mei.
Wij wensen u veel leesplezier!

Van de Regimentscommandant
Tekst: Haran Gorissen Luitenant-Kolonel der Fuseliers
Beste Regimentsgenoten,
Commandant 13 Lichte Brigade heeft de
Commandant Landstrijdkrachten gemeld
dat 17 Pantserinfanteriebataljon
GFPI
operationeel gereed
is om offensieve en
defensieve activiteiten –met de daarbij behorende
voorwaarde scheppende activiteiten- uit te kunnen
voeren. Dit is het resultaat van een trainingstraject
dat begon in 2016 en haar hoogtepunt kende in de
Field Training Exercise (FTX) Rhino Avenger (nov/
dec 2016 in Duitsland) en de retentie oefening FTX
Bison Drawsko (jan/febr 2017 in Polen). Een resultaat waar ik enorm trots op ben. Twee FTXen waarbij
ons Bataljon werd getraind door het brigadeniveau
binnen het thema COMBAT, ook wel het klassieke
staal-op-staal gevecht. Ik kan oprecht zeggen dat wij
2
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in beide FTXen zeer goed presteerden, het eerste gedachtegoed over gemotoriseerd optreden uitstekend
presenteerden en we lieten zien dat Fuseliers in grote
mate beschikken over bezieling, de wil om te winnen
en een zeer professionele houding. Kortom, echte
vechters. Wat buitenstaanders - naast de tactische inzet van het Bataljon - vooral opviel, was de nimmer
aflatende gedrevenheid en hoge motivatie van onze
Fuseliers, ondanks de barre weersomstandigheden.
Ook was het commanders climate in het gehele Bataljon een zeer positief en opvallend aspect.
Aan mijn motto “behoud vooral datgene dat goed is,
zoek naar verbeteringen, pak uitdagingen en kansen aan en maak daarmee ons Regiment en Bataljon nog professioneler” is in de volste breedte door
iedereen inhoud gegeven. Zoekend naar verbeteringen hebben wij bij beide FTXen ook echt durven
experimenteren met het concept van gemotoriseerd
optreden. Ons inzicht in bijvoorbeeld karakteristieken van gemotoriseerd optreden hebben wij hierdoor kunnen verfijnen. Hierbij moet u denken aan

karakteristieken zoals (1) bij voorkeur optreden in
bedekt en bebouwd terrein (2) bewegelijk en verspreid optreden met kleine formaties en het tijdig
concentreren van middelen/effecten, (3) niet-lineair
optreden en 360 graden dreiging rondom en (4) destroy the enemy by a thousand cuts, not with a single blow. Deze kennis en ervaring vormen input voor
het operationeel concept Lichte Brigade.
Van mijn zijde kan ik dan ook alleen maar heel erg
trots zijn op alle Fuseliers binnen het Bataljon en
de eenheden die onze Battle Group hebben ondersteund. Trots op onze Fuseliers – de mens – als goud
van onze eenheid.
Ondanks het feit dat beide FTXen zeven weken van
de afgelopen drie maanden in beslag namen, vonden
nog vele noemenswaardige activiteiten binnen ons
Regiment en Bataljon plaats. In volgorde van tijd
wil ik ten eerste ons bezoek aan Wolverhampton en
Congleton benoemen. Met een delegatie van het Bataljon hebben wij Max Wolf met zijn partner Carla
van 11 t/m 14 november 2016 vergezeld tijdens het
indrukwekkende en stijlvolle bezoek aan de geboorteplaats van ons Regiment. Hier herdachten we passend en respectvol onze kameraden die streden en
overleden voor onze hedendaagse vrijheid, democratie en wijze van leven. Ik heb genoten van de betrokkenheid, inzet en gedrevenheid van Max Wolf,
maar ook zeker van de betrokkenheid en gastvrijheid van de inwoners van Wolverhampton en Congleton. Het bezoek heeft op mij en de delegatie van
ons Bataljon een zeer vormende en onuitwisbare
indruk gemaakt.
Na terugkomst uit Engeland zijn wij met het Bataljon direct doorgereisd naar bovengenoemde FTX
Rhino Avenger. Na vierenhalve week oefenen ben
ik - samen met de Regimentsadjudant - aansluitend
doorgereisd naar onze collega’s van het Bataljon Bevrijding 5e Linie in België. Hier waren wij te gast op
hun VIP-dag. Het thema was de doorlopende operatie van het Belgische leger tegen terrorisme in België
zelf: Homeland Defense. Goed en indrukwekkend
om meer inzicht te krijgen in deze operatie en haar
consequenties. Na het bezoek aan onze Belgische
vrienden bezocht ik samen met de Regimentsadjudant – nog net voor kerst – onze compagnie in de
West, onze C-beren-compagnie. Een uitstekend bezoek om gevoel en inzicht te krijgen bij het wonen,
leven en werken op Curaçao en bovenal om bij te
praten met alle Fuseliers, genisten en geneeskundig

personeel. De compagnie maakte het goed en vulde
zeer professioneel het trainingstraject in met alle
mogelijkheden die Curaçao en Bonaire bieden. De
professionaliteit, gedrevenheid en uitstraling van de
C-beren-compagnie maakte niet alleen grote indruk
op mij, maar ook op commandant CARIB. Dit is een
enorme opsteker, aangezien commandant CARIB inmiddels al heel wat compagnieën van CLAS voorbij
zag komen. Sinds 8 maart is de compagnie weer in
zijn geheel in Nederland.
Na het kerstverlof vond op 11 januari 2017 onze Regimentsjaardag plaats. Hiermee vierden wij ons 76
jarig bestaan en de geboorte van ons Regiment, de
bakermat van onze tradities, denken en handelen.
Naast vieren, hebben we natuurlijk ook onze gevallen kameraden herdacht. Maar ook hebben we
waardering getoond voor onze veteranen: jong en
oud, gewond of niet gewond. Wederom: ‘brothers
in arms, een veteraan is een veteraan. Leeftijd of
wonden zijn hierin niet onderscheidend’. Daarnaast stonden we ook stil bij de geschiedenis van
de ‘roots’ van ons Regiment. Van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene in Engeland, via
de IndiëBataljons naar de recente geschiedenis van
vredesoperaties. Dit jaar werd de reeks historische
trofeeën die ons Regiment rijk is, aangevuld met een
nieuwe trofee. Te weten de Kolonel Herbrink Trofee voor de All Terrain March. Ook hier gaat vieren
en herdenken hand in hand. Na het vieren van onze
Regimentsjaardag vertrokken wij met het Bataljon
naar Polen voor de FTX Bison Drawsko voor twee
tot drie weken.
Al met al was het een zeer drukke, intensieve en
bewogen periode voor het Regiment en Bataljon. Ik
moest me in dit voorwoord dan ook beperken tot
alleen de grotere activiteiten. Op de ontvangst van
de Amerikaanse Landmacht attache en Commandant Landstrijdkrachten bij ons Bataljon ben ik bijvoorbeeld nog niet eens ingegaan. Het was echter
een periode die ons allen nog professioneler maakt,
ons vertrouwen geeft in ons team, ons vormt, onze
saamhorigheid vergroot en de waarde van onze Fuselier – de mens – verder ontwikkeld en bevestigd.
We zijn jong en springlevend en dat blijven wij ook.
Het gaat u allen goed, leve het Regiment!
Volo et Valeo!
Uw Regimentscommandant
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Van de Stichting Brigade en Garde
Tekst: Arie Vermeij, Brigade-generaal der Fuseliers b.d.
Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Regimentsjaardag 11 januari
Het was weer een mooie Regimentsjaardag, fris maar hartverwarmend!
Op waardige wijze werd herdacht
dat 76 jaar geleden de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
in Engeland werd opgericht. Ook de
herdenking en het dodenappel van de
48 gevallenen, waarbij onze jonge actieve militairen het present lieten horen, getuigde van een mooie saamhorigheid. Het geheel werd omlijst met
mooie speeches van de Regimentscommandant en Generaal-majoor b.d.
Rudi Hemmes. Ook de overdenking
van Ds. Teun de Ridder over het altijd
gereed zijn voor actie, verteld aan de
hand van de metafoor uit de Bijbel van
de meisjes met de lampen, was mooi Kranslegging Regimentsjaardag
en prikkelend. Voor het eerst was
Overkapping terras bij Congleton
ook de Vereniging van Vrienden van de voormalig
Op verzoek van de Regimentsadjudant zullen de
Westenbergkazerne, als nieuwe vereniging binnen
diverse verenigingen (50%) bijdragen aan de kosde Stichting, aanwezig in de persoon van de voorten van de overkapping van het terras, want alle
zitter voormalig Krijgsmachtadjudant Arend Brinkgeledingen en vooral de veteranen zullen hier ook
man. Daarna startten de sportwedstrijden, waarbij
gebruik van maken. Waarvoor dank aan de VOSIB,
de Belgen sinds lange tijd voor het eerst de cross
VOSKNBPI/Steunfonds, VVVGFPI en onze Stichting;
niet wonnen, niet omdat de Fuseliers harder liepen,
dit getuigt van saamhorigheid!
maar omdat de Belgen ook op deze dag weer waren
ingezet tegen mogelijke dreigingen in Brussel. De
Afscheid en uitvaart Luitenant-generaal b.d.
dag werd besloten met een gezellige regimentsborrel in onze Regimentsmess Congleton.

Ted Meines

Toekomst De Vaandeldrager
Hierbij gaat het ook over het steeds meer digitaal
verspreiden en lezen van De Vaandeldrager. De redactie van De Vaandeldrager zal ook u om uw mening vragen in het komende lezersonderzoek. Laat
hierin uw mening horen, zodat wij u op de door u
gewenste wijze op de hoogte kunnen blijven houden
van alle regimentszaken.

In de rubriek van de VVVGFPI wordt hier uitgebreid
aandacht aan besteed, maar ik wil hier toch wel melden dat het mooi was dat van ons regiment er ook
een behoorlijk aantal deelnemers was: Generaalmajoor b.d. Hemmes, Generaal-majoor b.d. Noordzij, Brigade-generaal de Jong, de Regimentscommandant, Dhr. Schuurman, de veteranen Smit en In
het Veld en uw voorzitter.

Communicatieadviseur

Jaarverslag Regimentsverzameling

De afgelopen jaren heeft Mevr. Nelleke Swinkels de
VVVGFPI ondersteund op het terrein van de communicatie. In overleg tussen Nelleke en de besturen
van de Stichting Brigade & Garde en de VVVGFPI is
er besloten dat het Stichtingsbestuur een logischer
plek voor haar als communicatieadviseur is, waarbij
alle bij Stichting aangesloten verenigingen een beroep op haar kunnen (blijven) doen.

Tijdens de Stichtingsbestuursvergadering op 11 januari werd het Jaarverslag van onze Regimentsverzameling van 2016 goedgekeurd. Het was een mooi
jaar met de viering van ons 75 jarig bestaan en alle
gecombineerde activiteiten met Museum Kruysenhuis, de Stichting Veteranenkunst. Een hoogtepunt
daarbij was de aanbieding van het schitterende
schilderij van Dhr. Jos Gelissen als cadeau van de
VVVGFPI aan het regiment.
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Het aantal bezoekers van de Regimentsverzameling en de speciale expositie in Museum Kruysenhuis omvatte samen ongeveer
het zelfde aantal als de bezoekers van onze
Regimentsverzameling in 2015. Dit aantal
van 2650 blijft ook voor 2017 het streven.

Aanbieding reproductie schilderij Dhr Jos Gelissen
aan de Regimentsverzameling

In memoriam
Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Wij wensen de naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. Moge zij
rusten in vrede!

VOSKNBPI
De heer G. Borrie		
De heer J. Moors		

28 december 2016		
18 februari 2017		

Eindhoven
Nijmegen

28 december 2016		

Eersel

17 januari 2017		

Harderwijk

Vierde Bataljon GRPI
De Heer J.T.J. Beckers		

Vijfde Bataljon GRPI
De Heer Y. de Jong		

Zesde Bataljon GRPI
De Heer J. van der Toorn				

Den Haag

Zevende Bataljon GRPI
De Heer F.J.H. van der Made		

8 januari 2017 		

Leidschendam

1945 Allerlaatste optreden van Vaandel en
Vaandelwacht van de Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene tijdens de opening van
de voorlopige Staten-Generaal, op het Binnenhof in Den Haag. De Vaandeldrager is onbekend, commandant van de Vaandelwacht is
Eerste-luitenant R.W. Hemmes.
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Vereniging Van Veteranen GFPI
Voorzitter: Brigade-generaal der Fuseliers b.d. Arie Vermeij, Zoutmansweg 26, 2811 ET Reeuwijk
Secretaris: Luitenant-kolonel Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom,
contact: VVVGFPI@fuseliers.nl
Penningmeester/ledenadministratie: Nicole Hooft, Waterweegbree 28, 4823 NC Breda. Tel: 06-28265036
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v. Vereniging Van Veteranen Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene
Voor meer informatie: www.fuseliers.nl

GROTE VVVGFPI REÜNIE OP 12 MEI EN DOELGROEP REÜNIES OP 20 MEI, 30 JUNI EN
7 JULI 2017
Tekst: Brigade-generaal der Fuseliers b.d. Arie Vermeij
Voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI
In deze rubriek vindt u verenigingsnieuws over de
VERENIGING VAN VETERANEN GFPI en per nummer zullen wij doorgaans een actuele missie, een
reeds uitgevoerde missie of een actueel onderwerp
belichten, of een interview met iemand publiceren.

Afscheid Luitenant-generaal b.d. Ted Meines
Hoewel bijna alle
veteranen de onze
veteranen Generaal
kenden het wel aan
zagen komen, was
het toch een klap
toen wij het droevige bericht van het overlijden van Meines op 95-jarige
leeftijd op 24 december te horen kregen. Hij heeft
heel veel voor de zorg, erkenning en waardering en
ook voor de faciliteiten voor veteranen gedaan, eerst
voor de Indië Veteranen en in 1989 richtte hij het Veteranen Platform op en werd de eerste voorzitter.
Ook zijn goede relatie met Prins Bernhard droeg bij
aan erkenning en de positie van de veteranen. Later,
toen hij meer op leeftijd kwam, bleef hij een groot
ambassadeur voor de veteranen intern en extern Defensie en ook naar onze politici toe. Het afgelopen
jaar trad hij nog op in de Tweede Kamer en overal
waar hij was, pakte hij de kans om een pleidooi voor
de zorg voor veteranen en de saamhorigheid te houden. Kortom wij
zijn de diepgelovige veteranengeneraal met zijn grote
doorzettingsvermogen voor de
mannen (en vrouwen) heel veel
dank verschuldigd en daarom ben ik blij dat we hem
(en zijn familie) een heel waardige uitvaart hebben
kunnen bezorgen. Op 3 januari waren vele militairen
en oudgedienden uit het hele land speciaal naar de
6
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Luitenant-generaal b.d. Ted Meines in actie in de Tweede
Kamer in 2016

Legerplaats bij Oldebroek (’t Harde) gereisd om tijdens een openbaar rouwbeklag afscheid te nemen
van Luitenant-generaal b.d. Ted Meines. Namens
onze vereniging was de vicevoorzitter Brigade-generaal Roland de Jong hierbij aanwezig. 230 veteranen
en actieve militairen vormden een erehaag lans de
route van de rouwstoet en trotseerden de scherpe
koude. De kist van generaal Meines stond op een
omgebouwd affuit van een 25-ponder kanon. Met saluutschoten werd op een waardige manier afscheid
genomen van de man die ervoor heeft gezorgd dat
veteranen een stuk zorg en erkenning kregen. Op
5 januari vond op zeer waardige wijze de uitvaartdienst in besloten kring in Zoetermeer plaats met
vele VIPS, waaronder de hele Defensietop, de voormalig kamervoorzitters en vele andere politici, alle
oud-IGKs, etc. Mooie speeches van de CDS, IGK,
Voorzitter VP en de familie. Van ons regiment waren
Generaal-majoor b.d. Leen Noordzij, de Regimentscommandant Lkol Haran Gorissen en ik als uw Voorzitter aanwezig. Niet genodigden konden de plechtigheid via de livestream op het Defensie kanaal op
YouTube volgen. Buiten werd de aankomst muzikaal

begeleid door de Band
of Liberation. Inmiddels ontvingen wij van
het Veteranen Platform en de Familie en
bedankbrief voor allen
die hebben bijgedragen aan dit waardige
afscheid; dit geldt dus
niet alleen voor de eerder door mij genoemde VIPs, maar vooral ook voor
alle overige aanwezigen van de Fuseliers.
Wij veteranen verliezen een bijzondere
kameraad, maar hij
blijft voortleven in
onze herinnering en
daarnaast ook in het
Ted Meines Fonds
t.b.v. een Nationale
Veteranenbegraafplaats in Loenen en in
het borstbeeld in het
gebouw van het Veteraneninstituut in Doorn. Generaal Meines sloot de laatste jaren zijn speeches altijd
af met: “Ik hou van jullie”; dat was wederzijds! Dat
hij ruste in vrede.

Reünie VVVGFPI, VOSKNBPI, VOSIB en
Battlegroup 2 Uruzgan op 12 mei 2017
Behoor je tot één van deze groepen veteranen, dan
ben je van harte welkom om op die dag in Oirschot
oude ervaringen met de maten te komen uitwisselen.
Noteer alvast in je agenda dat je die dag samen met
je partner en kids bent uitgenodigd voor een (gratis)
gezellig samenzijn met de oude kameraden van 10
jaar geleden uit Uruzgan of nog langer geleden, waar
dan ook ter wereld. Heb je wel ooit het Invasiekoord
voor een missie ontvangen, maar behoor je tot een
ander onderdeel (Genie, (Luchtdoel) Artillerie, Cavalerie) of zelfs een ander Krijgsmachtdeel, dan ben
je ook van harte welkom. Dus Fuseliers breng je
oude kameraden van de missies gewoon mee op 12
mei, waar ze nu ook toe behoren.
Opgeven voor 1 mei via www.fuseliers.nl

Reünie van ISAF Battlegroup 11 Deh Rawod
op 20 mei 2017
Opgeven voor 10 mei, nadere info bij
FG.d.Pree@mindef.nl
Reünie van 11.00 tot 16.00 voor de Pantserinfanteriecompagnie en het Geniepeloton van Deh Rawod.

Reünie ISAF Staf TFU 2 op vrijdag 30 juni 2017
Locatie Kasteel van Breda
Info/opgeven voor 15 juni;
MCE.MarquartScholtz.01@mindef.nl
Info zie facebookpagina TFU 2; Reünie voor personeel staf TFU 2 (jan–aug 2007)

Reünie van ISAF Battlegroup 4 Ehd 3.1 op
7 juli 2017
Opgeven voor 28 juni, nadere info bij
R.knoben@mindef.nl
Reünie van 14.00 tot 20.00 uur voor het Pantserinfanteriepeloton met partners en kids.

Themareis Bosnië
Ik herinner mij dat er twee jaar geleden wel wat
mensen geïnteresseerd waren in een reis naar Bosnië. Alleen was toen de animo te klein om een speciale veteranenreis te organiseren. Er komt nu een
Themareis over het uiteenvallen van (voormalig)
Joegoslavië naar Bosnië en Servië, en een dag Kroatië (Dubrovnik) en een dag Montenegro (Kotor)
van 14 tot 22 september 2018 onder mijn leiding. In
Bosnië gaan we naar Srebrenica, Tuzla, Mostar, Sarajevo, via Busovaca en Vitez naar Travnik en Sisava; dus het Nederlandse gebied van de VN operatie
en de SFOR operatie. Belangstellenden kunnen zich
per mail vrijblijvend bij mij atvermeij@gmail.com
aanmelden voor nadere informatie.

Op 12 mei na 14 jaar een nieuwe voorzitter
Het is al weer 14 jaar geleden dat in 2003 de VVVGFPI werd opgericht, waarbij de toen nog Majoors
Andy van Dijk en Henk Laurens een sleutelrol speelden. Zij vroegen mij om voorzitter te worden. De
Vereniging groeide uit tot bloeiende club met ruim
500 enthousiaste jonge veteranen als leden met
als jaarlijks hoogtepunt de reünie. Vanaf 2010 zijn
wij steeds meer de taken van de VOSKNBPI en de
VOSIB gaan overnemen om de inmiddels wat oudere veteranen van de Irene Brigade en de Indië Bataljons wat te ontlasten. Dat heeft inmiddels tot het samengaan van alle GFPI veteranen in één Vereniging
Van Veteranen GFPI geleid, met gezamenlijke reünies en andere activiteiten. In 2014 vroeg Generaalmajoor b.d. Rudi Hemmes mij om Vicevoorzitter van
het Steunfonds te worden en inmiddels ben ik sinds
2016 ook de voorzitter. In 2015 werd de Voorzitter
van de Stichting Brigade & Garde Generaal-majoor
b.d. Cees Nicolai helaas ongeneeslijk ziek en vroeg
mij voor zijn overlijden of ik het voorzitterschap wilde overnemen. Dat betekende voor mij “drie petten”,
dus toen in 2016 Kolonel Henk de Boer terugkwam
uit Irak en mij meldde dat hij wel wilde bijdragen
aan de VVVGFPI, waren de plannen snel gesmeed.
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Brigade-generaal Roland de Jong zou het Voorzitterschap van de VVVGFPI van mij overnemen en
Kolonel Henk de Boer zou de nieuwe Vicevoorzitter
worden. Dit betekent dat ik jullie bedank voor het
geschonken vertrouwen gedurende de afgelopen 14
jaar; ik heb ervan genoten en dat ik tijdens de Algemene Ledenvergadering zal aftreden en mij meer zal
gaan richten op de Stichting Brigade & Garde en het
Steunfonds. Ik wens Roland en Henk en de rest van
het bestuur veel succes met de VVVGFPI.

Kopij of interview?
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, meldt je dan gerust aan voor een interview bij onze secretaris of direct bij onze interviewer kapitein Sven van der Haas

Sweaters, stropdassen, manchetknopen, etc.
Voor diegenen die het veteranentenue wat te stijf vin-

den, hebben we een hele mooie sweater aangeschaft,
voor 29,50€ kunnen jullie deze bij de museumwinkel
(of tijdens de reünies) kopen. Daarnaast zijn er allerlei andere regimentsartikelen in de museumwinkel te
koop zoals, stropdassen, manchetknopen, stropdasspelden en ga zo maar door. Bezoek ons museum en
koop mooie regimentsartikelen om iedereen onze
identiteit te laten zien waar we trots op zijn.
Ten slotte omvat ons ledental inmiddels een kleine
500 betalende leden, maar we vertegenwoordigen
circa 6500 (jonge) veteranen, dus wordt betalend
lid. Dan kunnen wij onze stem in de belangenbehartiging nog duidelijker laten klinken. Wil je jezelf of
iemand anders aanmelden als lid van de VVVGFPI,
kan dat bij onze secretaris vvvgfpi@home.nl of surf
naar onze website www.fuseliers.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.

Uit de museumvitrine
Tekst: Hans Sonnemans, regimentsconservator
In deze nieuwe rubriek, belichten we een voorwerp uit de collectie van onze Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene. Een voorwerp met een link naar het hedendaagse of naar de bestaande tradities
bij het Garderegiment Fuseliers. Een stukje achtergrond en een uitdaging om het museum eens binnen te
lopen. Dat kan iedere woensdag tussen 10 en 16 uur of op afspraak.

DE CANE VAN LUITENANT HENDRIKS
In een museumvitrine ligt de cane van Luitenant
Henk Hendriks. Hij arriveerde als vaandrig in juni
1940 in het Verenigd Koninkrijk en werd in 1941
beëdigd bij de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene. De cane, een stok met een lengte van
ongeveer 40 cm, meestal omkleed met bruin leer,
hoorde bij de vaste uitrusting van een officier en
werd vooral gedragen bij het DT (dagelijks tenue,
toen ook service-dress genoemd). Geklemd onder
de linkerarm, de rechterarm vrij om te groeten.
De cane van Luitenant Hendriks is bijzonder omdat
het een bamboestok is met een met leer beklede
knop. De cane wijkt af van de gangbare, met leer beklede, canes. Dit is goed te zien op een foto van de luitenant, aangetreden tussen andere officieren (vijfde
van rechts, met bril). De bamboestok verwijst naar de
oorspronkelijke vorm en functie van de cane.
Deze oorsprong is te vinden in het Britse leger. In
de 18e eeuw was het een bamboestok waarin het
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opgerolde Koninklijk Besluit van aanstelling werd
bewaard, zodat een officier dit bewijs altijd bij de
hand had, indien nodig. De oorspronkelijke functie
ervan verdween in de loop der tijd. De stok evolueerde door tot een met leer beklede cane. Het werd
een symbool van cachet, een accessoire, behorend
bij het uniform van de Britse officier.

In de Tweede Wereldoorlog namen Nederlandse officieren, met de Britse uniformen, ook deze canes
over. Tot zeker in de jaren zestig van de vorige eeuw,

behoorde de cane tot de gangbare uitrusting van de
Nederlandse officier. Bij 13e Pantserinfanteriebataljon GFPI, toen het parate fuseliersbataljon, bleef
de cane nog langer in gebruik. Tot ver in de jaren
zeventig hadden compagniescommandanten en sectiehoofden nog steeds een cane, als verwijzing naar
de Britse tradities van het regiment.
Regimentscommandant Lkol der Fuseliers Joost
Doense voerde de canes opnieuw in bij 17 Painfbat
GFPI, “aangezien ze sterk samen hangen met de Britse wortels van onze traditie en ze cachet geven aan
onze Gardestatus”. Tijdens de regimentsjaardag van
2009 werden ze uitgereikt aan alle compagniescommandanten (van het Garderegiment, dus inclusief
C13 Ststcie, en de Regimentskapitein. Ze worden bij
alle regimentsgelegenheden (als de regimentscommandant ook zijn stok draagt) gebruikt.

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:
VOSKNBPI@Fuseliers.nl. Tel: 0499-374444 en tel: 06-54796857.
Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.
Bankrekening (IBAN): NL51 INGB 0001 9995 33 t.n.v. Vereniging Oud-strijders van de Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Website: www.fuseliers.nl en www.prinsesirenebrigade.nl

“WETENSWAARDIGHEDEN VAN ONZE VERENIGING”
Tekst: Rudi Hemmes, Voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders
van de Koninklijke Nederlandse Brigade ”Prinses Irene”
Het nieuwe jaar heeft zijn intrede weer gedaan met
veel vuurpijlen en veel lawaai. Ik hoop dat u ook
veel goede wensen hebt ontvangen en dat al die goede wensen zullen uitkomen.
Het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene heeft
onze verjaardag op 11 januari op geweldige wijze
gevierd met het gebruikelijke Engelse ontbijt, het
buitengewone appel en de sportwedstrijden.
Het weer werkte redelijk mee en de organisatie was
zo als gewoonlijk weer voortreffelijk. Een wonderschone gelegenheid voor onze nieuwe Regimens
Commandant, Overste Gorissen, om met onze oudstrijders kennis te maken.
Verder hebben we in de afgelopen tijd niet veel an-

ders gedaan dan van oude maten afscheid te nemen.
Ik was bij het afscheid van Luitenant Generaal b.d.
Meines. Bij het afscheid van deze oude generaal, die
zich bijzonder heeft ingespannen voor de Veteranen,
werd door velen gebruik gemaakt om, tijdens verschillende bijeenkomsten, de generaal te gedenken
en hem de laatste eer te bewijzen.
Ik hoop dat onze oude strijdmakkers het nog lang
vol zullen houden om de bijeenkomsten, die ons nog
te wachten staan, bij te wonen. Ik denk dan onder
andere aan de jaarlijkse reünie van de Vereniging
van Veteranen GFPI op zaterdag 12 mei 2017.
Ik hoop u allen dan te mogen begroeten.
Ik kijk naar u uit.
maart 2017
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Vaandel en Vaandelwacht
in mei 1947 in Arnhem: het
Vaandel van de opgeheven
Koninklijke Nederlandse
Brigade Prinses Irene wordt
overgedragen aan het nieuw
opgerichte Regiment Prines
Irene. Let op de begeleiding
door twee marechaussees
naast de Vaandelwacht
(witte koppels). Tot zeker in
de jaren zestig gebeurde dit
bij een aanwezigheid buiten
de kazerne (foto rechts).

ZES BRIGADEMANNEN LIGGEN BEGRAVEN OP HET NEDERLANDSE FIELD OF HONOUR IN
MILL HILL, ENGELAND.
Tekst: Nelleke Swinkels - van de Vorst

Lest we forget!
Gewaardeerd lid van het Genootschap Vrienden van de
Fuseliers, Joos van Leijen
stuurde ons een bericht over
zes mannen van de Prinses
Irene Brigade die begraven
liggen op de Erebegraafplaats in Mill Hill, Londen.
Joos gaat al verschillende
jaren met een delegatie van
de Bond van Wapenbroeders
naar Poppy Day in Londen.
Op vrijdag gaan ze naar het RAF Kerkje St. Clements Danes waar de drie Nederlandse Squadrons
320, 321, 322 worden herdacht en daarna wordt een
bezoek gebracht aan de erebegraafplaats in Mill Hill.

Op de website van
Richard van de Velde
(www.prinsesirenebrigade.nl, / erelijst
gesneuvelden) staat
te lezen dat daar 254
Nederlandse mannen
en vrouwen liggen begraven die tijdens de
oorlogsjaren in Engeland zijn gesneuveld
of overleden. Net als
Richard heeft Joos
ontdekt dat daar ook
zes brigademannen Kransen ter nagedachtenis
zijn begraven en hij vroeg zich af of dit wel bekend
is. Vandaar zijn vraag om dit stukje op te nemen in de
Vaandeldrager. Gelukkig heeft Richard van de Velde,
zoon van een oud Brigademan al heel veel onderzoek
gedaan en staan ook deze mannen op zijn erelijst gesneuvelden. Ze zijn dus zeker niet vergeten!
J.H.A. Thomas, W. van Hage, B. Jansen, W. Korteling,
M. Das en J. Cadier liggen alle zes begraven op Mill
Hill. Na de herdenkingsdienst op Poppy Day werden er
verschillende kransen gelegd en heeft Joos heeft extra
houten Poppy kruisjes geplaatst op de graven van de
zes Irenemannen. Binnenkort komt er een informatieboekje uit van de hand van Richard van der Velde over
alle slachtoffers van de Prinses Irenebrigade.
Lest we forget!

Bronzen figuur stelt stervende man voor. Beeld gemaakt door
Van Kralingen
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Wie kent Adriaan van der Kraan uit Den Haag?
Naast deze informatie wil Joos nog graag een oproep doen. Wie van onze lezers en dan met name de
oud-strijders van de Irene brigade kent Adriaan van
der Kraan uit Den Haag en heeft met hem wellicht
gediend. Zijn er misschien foto’s van hem bekend?
Adriaan heeft zijn opleiding in Congleton gevolgd,
is in Normandië geland en heeft de opmars naar Ne-

derland meegemaakt evenals de bevrijding. Na de
oorlog is hij weer terug naar Congleton gegaan want
hij was getrouwd met een meisje uit die plaats. De
zoon van Adriaan zou zo graag meer van zijn vader
weten. Vader heeft namelijk nooit meer over de oorlog gesproken. Dus mocht u meer informatie hebben dan graag een mailtje naar
nellekeswinkels@onsbrabantnet.nl.

Vereniging van Oud-Strijders Indië-Bataljons
Garderegiment Prinses Irene
Organisatie: VVVGFPI.Contactpersoon Nicole Hooft, Waterweegbree 28, 4823 NC Breda,
Tel. 06-28265036. e-mail: VOSGRPI@Fuseliers.nl
DB VOSIB (in ruste). H. (Harry) Vleeming, (voorzitter) Hamersestraat 33A2, 6931 EV Westervoort,
Tel.026-3118271.
Th.J. (Theo) van Alst (secretaris) Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar, Tel 0316-524002,
e-mail: tvalst@kpnmail.nl
W.G. (Wim) ter Horst (penningmeester) Emmalaan 15, 7204 AT Zutphen, Tel.0575-510207
e-mail: wg.terhorst@upcmail.nl
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v. VVVGFPI

OIRSCHOT, 14 JULI 2016 COMMANDO-OVERDRACHT DOOR OVERSTE N. BOOM AAN
OVERSTE H. GORISSEN
Tekst: Harry Vleeming voorzitter (in ruste) VOSIB
Bij de overdracht van het commando door Overste
H. de Boer op 20 september 2013 aan Overste NJ.A.
Boom heb ik de volgende woorden uitgesproken:
“Voor de Overste N. Boom als nieuwe commandant
rekenen en vertrouwen wij op een vruchtbare samenwerking. Hierin bent u ruimschoots geslaagd en
hebt u de Oud-Indië bataljons niet beschaamd of teleurgesteld. Uw warme belangstelling en meeleven
voor de Sobats was buitengewoon. Zowel in voorspoed alsmede in tegenspoed schonk u de nodige
aandacht hieraan. De samenwerking voor te houden reünies, herdenkingen enz. geschiedde met de
meeste spontane medewerking en werd als zeer plezierig ervaren. Ik kan u gerust zeggen; U was geliefd
bij de Oud-Indië veteranen, doch dit geldt zeer zeker

ook voor de huidige Fuseliers van het regiment. Wij
hopen dat uw opvolger in dezelfde voetsporen mag
treden als u voor ons ten volle heeft gedaan.
Namens de Oud-Indië bataljons wens ik u veel succes en geluk in uw nieuwe functie.
Als uiting van onnoemelijke dank schenk ik u een
hartversterkinkje in de vorm van een paar flessen
heerlijke wijn, ook nog één voor de thuishaven, die
ook haar steentje heeft bijgedragen. Geniet hiervan
in de vrije aankomende avonduren. Nogmaals beiden hartelijk bedankt.
Luitenant-kolonel Gorissen, u bent van harte welkom!”

“DE REIS, DIE EEN GEBEURTENIS WAS”,
EEN EPISODE UIT HET NOTITIEBOEKJE VAN DS. J.G. KONINGSBERGER
Tekst: Ds. J.G. Koningsberger (bewerkt door de redactie)
Dit artikel is aangeleverd door oud dienstplichtig
Fuselier J.A. de Groot en is een reisverslag van de
veldpredikant Ds. J.G. Koningsberger in de stijl

van die tijd. Het is gepubliceerd geweest in het
Christelijk cultureel maandblad “Op den Uitkijk”
uitgave nr. 10, uitgebracht in juli 1948.
maart 2017
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vooraan in de colonne, opdat wij niet teveel last zouden hebben van stof. Want zelfs kort nadat het flink
geregend heeft krijgt men daar last van, en een goede stofbril is onontbeerlijk, terwijl het aanbeveling
verdient om een zakdoek in den nek vast te knopen,
die mond en neus bedekt. Vóór alles gereed is om
te vertrekken, is er veel drukte van colonne-leiders,
motorordonnansen, begeleidende gevechtswagens
en van de auto’s der verbindingsafdeling (draadloze
telefonie) die er met hun zwiepende radiomasten
van meters lengte uitzien als grote torren. Het zijn
dan ook de voelhorens van het convooi, die contact
houden met de verkennende vliegtuigen. Eindelijk
heeft ieder zijn plaats ingenomen.

Ds. J.G. Koningsberger

Wat ik nu ga neerschrijven is reeds lang geschiedenis
geworden en mag daarom aan de openbaarheid worden prijsgegeven. Het lijkt mijzelf, die in later tijd,
in najaar ‘47 en voorjaar ‘48, zo menigmaal in eigen
dienstwagen met chauffeur en enkele lifters den geheel herstelden weg van Batavia naar Bandoeng met
een gemiddelde snelheid van 60 km. in ruim 3 uur
aflegde, bovendien héél lang geleden te zijn. Zólang,
dat men bijna zou vergeten, dat het eenmaal werkelijkheid was en ons toen als een belangrijke gebeurtenis voorkwam. Immers, wij waren er in voorjaar
‘46 getuige van geweest, dat de Engelse convooien
voor dezen tocht enkele dagen nodig hadden en hun
taak met vele doden en gewonden moesten betalen.
Nu, in September ‘46, was deze grote weg met omgeving bezet door troepen van de K. L. en .het K. N.
I. L., en daardoor was het mogelijk geworden om
met eigen convooien te rijden. Het was op den 1en
October ‘46, dat mijn wekkertje te 4.30 afliep (dus
nog in het volstrekte nachtdonker) om mij te waarschuwen, dat het tijd was om mij gereed te maken,
teneinde mij te .voegen bij het grote convooi, dat
uiterlijk te 6 uur uit Batavia naar Bandoeng zou vertrekken. Tot dusverre was ik steeds vice-versa met
een vliegtuig gegaan, nu zou de reis voor de eerste
maal over den weg geschieden en wij voelden dat
daarom aan als een gebeurtenis van betekenis. Wij
zorgden daarom er voor om goed op tijd te zijn. In
de allereerste schemering werd in de buurt van Padar Semen aan onze jeep een plaats aangewezen vrij
12
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Toen de eerste zonnestralen boven den horizon kwamen, zette de stoet zich in beweging op den groten
weg naar Meester-Cornelis. Tot vlak bij Buitenzorg
was de weg mij bekend, daar onze troepen dezen
al geruimen tijd bezet hielden. Wat in het vroege
morgenuur steeds opvalt is de helderheid van de
lucht, waardoor de contouren der grote bergen en
heuvels zo duidelijk uitkomen. Wie naar Buitenzorg
rijdt wordt getroffen door den aanblik van de Salak
en van het Gedeh complex, terwijl naar het oosten
heuvelrijen zich voordoen. De morgen-atmosfeer
werkt prikkelend als champagne en heeft iets, dat
elk mens vrolijk stemt. Het rijden met een convooi
gaat echter niet zó snel. Reeds bij Tjibinoeng, waar
toen het hoofdkwartier van II 14 R.I. gevestigd was,
moesten wij halt houden om te wachten tot iedereen
zich aangesloten had, daar wij tot na Buitenzorg niet
meer mochten stoppen.
Eerst te 8.30 reden wij door deze plaats, en dat was
voor mij opnieuw een gebeurtenis van belang: daar
was ik geboren en als kleine jongen geweest, dus
was mijn nieuwsgierigheid groot. Het merkwaardige was, dat toen nog alles, wat ten noorden van
den groten verkeersweg lag, door de Engelsen en
Brits-Indiërs bezet werd gehouden, en alles ten zuiden door de Republikeinse troepen. De weg zelf was
niemandsland, en daarom moesten wij in matige
vaart doorrijden. Jammer! Graag hadden wij Paleis
en Plantentuin wat beter bekeken. Een blik door de’
Kanarielaan werd ons vanwege de scherpe bocht,
juist op dàt punt, nauwelijks gegund. Later heb ik
mijn schade wel ingehaald.
Nauwelijks lag het centrum van Buitenzorg achter
ons of wij zagen de vele verwoeste huizen en tuinen
langs den weg, tot vlak bij Tjiawi. Daar had een hevige strijd gewoed tussen Brits-Indiërs en extremisten.
Trouwens: die ruïnes staan daar nog, al is het puin
opgeruimd. Bij Tjiawi loopt naar het zuiden de grote
weg naar Tjibadak en Sóekaboemi, welke eerst na de
actie van einde Juli ‘47 voor ons toegankelijk zou zijn.

Wie van Tjiawi in oostelijke richting doorrijdt naar
Tjipajoeng heeft ogen te kort als hij. voor het eerst
deze streek met haar terrasvormige sawahs ziet. Hier
bevindt zich wel het mooiste heuvelgebied dat men
zich kan voorstellen. Het was in die dagen bezet door
enkele compagnieën van het K. N. I. L. en door de
mannen van I 4 R. I. Vóór wij den Poentjak-pas zouden “nemen” werd nog halt gehouden om opnieuw te
verzamelen en water bij te vullen, want nu kwam de
zware trek. Het is een van mijn gewoonten om steeds
bij alles precies de tijd op te nemen: wij begonnen
den pas te rijden toen het 9.45 was en kwamen te 10
uur op het hoogste punt.
Merkwaardig hoe anders de dingen vaak zijn dan
men ze zich heeft voorgesteld: ik had gedacht dat
de Poentjak een slingerweg zou zijn door kale bergen! Het bleek een weg te zijn tussen bossen en verwaarloosde theetuinen, zodat men slechts op enkele
punten uitzicht had en met welbehagen de koele en
vochtige boslucht opsnoof. Met enige verbeelding
kan men zich ergens in Thüringen wanen. Het afdalen van den pas naar de hoogvlakte van Tjîandjoen
bleek voor het convooi moeilijker te zijn dan het
beklimmen: het afstand bewaren op de steile hellingen eiste veel discipline. Aan de oostzijde van den
pas zagen wij tussen de beboste hellingen de vele
vernielde buitenhuisjes en stuitten op de mannen
van II 4 R.I., die zich hier in het dorp Poentjak, en
langs den weg in Tjimatjan, Sindanglaja, Tjipamand
en Patjet gelegerd hadden. Opnieuw hadden wij
ogen te kort nu wij door deze paradijsachtige streek
van de West Preanger reden, want wie dit voor den
eersten keer wordt overweldigd door het natuurschoon. De bevolking van deze welvarende streek
(groenten-en vruchtencultuur) zag er destijds slecht
gekleed en ondervoed uit. Langs de haarspeldbochten bij Tjoegenang, waar de eerste grote bruggen liggen, arriveerden wij te 12 uur in Tjiandjoen, waar
een uitvoerige rust gehouden werd om de wagens
na te zien. Tjiandjoen, een vrij grote plaats, was toen

bezet door 11 R. I. Door snel optreden had men deze
plaats zonder grote vernielingen in handen gekregen. De legende zegt, dat zelfs de koks en schoenmakers mede hadden gestormd om de Chinezenwijk
voor brandstichting te behoeden. De pauze duurde
zó lang, en de berichten over de veiligheid van het
verdere weggedeelte luidden zó ongunstig, dat wij
maar besloten op eigen gelegenheid verder te rijden.
In flinke vaart passeerden wij Tjirandjang en Radja
Mendala, die bezet waren door Inf. IV, reden voorzichtig over den toen onmogelijk slechten weg door
de z.g. Missigit (een kalkrotsenformatie die ons aan
Ipoh op Malakka deed denken), kwamen door Padalarang, bezet door I 5 R. I., reden langs Tjimahi en
bereikten te 3 uur Bandoeng. Het convooi zelf kwam
daar pas tussen 6 en 7 uur aan.
De bijzonderheden van dezen tocht, dien ik later
nog zovele malen over een herstelden weg in enkele
uren zou maken, liggen nog vers in mijn geheugen;
de eerste indrukken zijn steeds bet meest blijvend.
Wat was de bedoeling van deze reis? Allereerst het
contact met de collega’s veldpredikers, die ik te
Bandoeng in een samenkomst zou ontmoeten. Ten
tweede een grote bijeenkomst met de. mannen van
I 9, het Friese bataljon en van I 3, opdat ik, volgens
belofte, hun verslag zou geven van mijn Augustusreis naar Nederland per skymaster, waar ik de mannen van de 7 Dec. Divisie had toegesproken over
hun taak in Indië. De indrukken uit Nederland (door
ons in najaar ‘45 verlaten) vormde het onderwerp
van de bijeenkomst die op den avond van 2 Oct. in
de grote kerk te Bandoeng gehouden werd, totdat ik
op den middag Tjimahi en Andir had bezocht. Het
klinkt nu ongelofelijk, maar het is zo, dat toen voor
zo’n simpele bijeenkomst 800 officieren en mannen in trucks werden aangevoerd om vijf kwartier
te luisteren. Hieruit kan men zien hoè verlangend
men toen, in ‘t najaar van ‘46, was om nieuws uit
het vaderland te vernemen. Immers van kranten V
en tijdschriften was in ‘46 nog geen sprake, en op

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...
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liet gebied van “voorlichting” is men ginds nooit rijk
bedeeld geweest. Ik gaf de voordracht over deze reis
en de opgedane indrukken op mijn manier, hier en
daar de zaak wat aandikkend of op soldatenmanier
kleurend, (bijv. de logeerpartij met het menir in het,
sprookjeshotel te Kaïro; de onmogelijkheid om aan
een Hollandse uniform te komen, omdat ik “nergens
bij ingedeeld” was; de vragen van de Nederlandse
jongens over het leven in Indië, enz.). Zo’n vertelavond, waarbij zo nu en dan een vrolijk gelach door
de rijen ging, was voor de jongens in hun eentonig
en vermoeiend bestaan een uur van afleiding, eén
welkom verzetje, want er was niet anders! Als zodanig heb ik de talloze uren,. hieraan besteed, ook
steeds beschouwd.
Niet alléén in Bandoeng, ook langs den groten weg
zou ik de mannen bezoeken en toespreken. Daarom
trok de jeep in den vroegen morgen van 3 Oct. er
weer op uit, nu in de richting Batavia. Van tevoren
was alles op de minuut geregeld. Te 8.45 was ik op
den staf van Inf. IV op de onderneming ten zuiden
van Radja Mendala; te 10.15 bij een Comp. stoottroepen in Tjikidang (ten N. van den weg), terwijl er
juist een zwetende patrouille van actie thuis kwam;
te 11.30 in Tjirandjang bij een andere Comp. stoottroepen. Toen voor den !maaltijd terug naar Radja
Mendala, te 3 uur een samenkomst met de mannen
op de onderneming; onder geleide in’ een hevig onweer met stortregen naar Pasir Nangka, waar enige
pelotons verzameld waren onder een gammel afdak,
daarna langs modderige boswegen naar Tjiandjoen,
waar ik te 7 uur in de bioscoop moest optreden voor
de mannen van I 11 R. I. Nòg bewonder ik de rijkunst van den officier die mij sedert 4 uur gereden
had in den stortregen in een commandowagen zonder licht, die uit draadjes aan elkaar hing. (maanden
later zou ik hem in Noord Sumatra weer ontmoeten). Op den 4en october van Tjiandjoen dóór naar
Tjipaman, waar de staf van II 4 R.I. gelegerd was in

het zomerverblijf van den G.G., ‘s middags spreken
voor een. peloton. ergens in een krachtstation bij
Tjoegenang (alweer stortregen!) en ‘s avonds een
bijeenkomst in de “’Vorstelijke cantine in den tuin
van het buitenverblijf . Op 5 Oct. te 10 uur in de grote cantine van het hospitaal voor t.b.c.-patiënten in
Tjisaroea voor de mannen van I 4 R.I., vervolgens
afzakken naar Batavia.
Het is nog geen twee jaar geleden, maar ik zie het
vóór mij als was het gisteren. Ach, de moeilijke tijd
zou nog komen. Het waren nog maar de maanden
van pionieren, waar wij leefden in de hoop, dat álles spoedig voorbij zou zijn en orde en rust overal
zouden zijn hersteld. Later zouden op al deze plaatsen de mannen van de 7 Dec Divisie liggen, nog later
alléén maar mensen van de civiele politie. Na nog
bijna twee jaren van inspanning zijn de genoemde
bataljons óf reeds in Holland terug, óf reeds op
thuisreis. Als één van hen deze regels leest, zal hij
nog wel eens glimlachen: het was de “goede, oude
tijd”! Waaruit weer de betrekkelijkheid van alle ondermaanse dingen blijkt.

Hollandse jongens

Vaandelwacht tijdens de begrafenis van de
generaal Berghuis in 1970. Het Vaandel (of
beter gezegd de cravattes aan het Vaandel)
zijn voor deze gelegenheid omfloerst met een
zwarte hoes, als teken van rouw
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Vierde Bataljon GRPI
Garderegiment

Organisatie: VVVGFPI. Contactpersoon Nicole Hooft, Waterweegbree 28, 4823 NC Breda,
Tel. 06-28265036. E-mail: NGJ.Hooft@mindef.nl
4e Bat. GRPI: Contactpersoon Th. J.(Theo) van Alst, Nic. Beetsstraat 29, 6901 LW Zevenaar,
Tel. 0316-524002. E-mail: t.alst@upcmail.nl

1946-1950
Reünie Commissie
4e Bataljon

VERVOLG OP VERHALEN VAN VROEGER
Herinneringen van M.T. makkers 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene, gedurende de jaren 1947 t/m 1950 toen zij hun plichten vervulden in het toenmalige
Nederlands Indië, op Midden- en- Oost Java Overgenomen onder andere uit het M.
T. gedenkboek, het dagboek van Jaap Gravesteijn en herinneringen aangedragen
door M. T. Makkers uitgewerkt door J. L. Baas, te beginnen bij een rijm, zoals opgenomen in het M.T. Gedenkboek
Wim vertelt verder:
Zo werd er ook in groepsverband geoefend, kort
voor ons inschepingsverlof kreeg Toon Baltus
een rijopdracht om met
Tommy Tol en mijn persoontje naar Groningen te
gaan en daar te overnachten om daarna de volgende dag via Friesland, afsluitdijk, Noord Holland en
Utrecht weer naar Arnhem terug te rijden. Dit moest
een rijles worden vooral voor Tommy en mij, want
Toon was immers al een geoefend chauffeur vanuit
het burgerleven. Toon was dus ook verantwoordelijk. Het was echt een opdracht naar onze zin, het
was de strenge winter van 1947 en mooi voorjaarsweer, er was in die tijd ook weinig verkeer op de
weg, en om beurten zaten wij achter het stuur. Aangekomen in Groningen zochten wij de aangewezen
kazerne op en gingen daar overnachten, dit leverde
ook geen enkel bezwaar op. De volgende dag waren
wij al vroeg op pad, wij hadden lunchpakketten mee
gekregen voor onderweg. De rit verliep voorspoedig
en op de afsluitdijk kwam het idee eerst maar naar
Castricum te gaan, en daarna via Volendam en Edam
naar Amsterdam, maar omdat dit teveel tijd in beslag zou nemen werd er maar besloten Castricum
te vergeten en naar Volendam te rijden en thuis bij
Tommy op de koffie te gaan, natuurlijk wist Tommy
goed de weg en parkeerde de drie tonner vlak voor
de deur van zijn ouderlijk huis, en dat versperde
bijna de hele rijbaan. Bijna alle buren in de straat
kwamen naar buiten om ons te begroeten, de koffie
bij moeder Tol smaakte goed, er moest op z’n Volendams ook nog een koekie bij, dat betekend daar niet
één koekie maar een hand vol ! Wij gingen eigenlijk

veel te gauw weer weg maar moesten op onze tijd
letten, nu moest ik achter het stuur en wij reden
door de nauwe straten van Edam naar de Graaf Willemstraat, en ook hier hadden wij veel bekijks, want
sinds de bevrijding had men hier zoiets niet meer
gezien. Vader Uitentuis was zo trots als een pauw en
kon er bijna niet bij dat zijn zoon met zo, n kolossale
wagen kwam aanzetten, hij was zelf vroeger ook in
militaire dienst geweest en was daar ingedeeld bij
de afdeling wielrijders, en was daarom trots dat zijn
zoon het zover geschopt had. Ook hier werd weer
spoedig afscheid genomen en het was Toon die ons
naar Amsterdam bracht, dat was hem wel toevertrouwd ons door Amsterdam te rijden want in zijn
burgerleven kwam hij daar dikwijls met de vrachtwagen. We reden langs de grachten en er was zeker markt geweest want men was de stalletjes aan
het afbreken, hier en daar lagen dozen en kisten en
overal stonden handkarren en bakfietsen zodat daar
met moeite tussendoor was te komen. Ik merkte ineens dat er iets werd geraakt en zei: “Toon je hebt
iets aangereden” en keek achterom. “Niet omkijken”
zei Toon, “doe maar net of je neus bloedt, we rijden
gewoon door”. En zo kwamen wij zonder verdere
akkefietjes in Arnhem. Wij hadden een pracht rit gehad, alleen dat geval op die gracht in Amsterdam,
maar misschien zouden wij daar niets meer van horen ? Echter een week later moest Toon op het matje
komen bij onze M. T. O. en die zei tegen Toon dat er
een klacht uit Amsterdam was gekomen, en vroeg of
hij daar ook was geweest want de klacht betrof het
beschadigen van een handkar.
“Ikke” zegt Toon, “wij zijn wel in Amsterdam geweest
maar als dat zo zou zijn dan hadden wij het toch wel
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gehoord, dat heeft die vent uit zijn duim gezogen, die
handkar was natuurlijk al beschadigd en die vent
dacht ik neem gauw het registratienummer op en pro-

beer de Regering voor de kosten te laten opdraaien”.
Wij hebben er nooit meer iets van gehoord, maar natuurlijk was er wel iemand gedupeerd!

Vijfde Bataljon GRPI
Organisatie: VVVGFPI. Contactpersoon Nicole Hooft , Waterweegbree 28, 4823 NC Breda,
Tel. 06-28265036. E-mail: NGJ.Hooft@mindef.nl
5e Bat. GRPI: W.G. (Wim) ter Horst, Emmalaan 15, 7204 AT te Zutphen. Tel.0575-519207.
E-mail: wg.terhorst@upcmail.nl

DROPPING 19 DECEMBER 1948
Tekst: Jan Alderden
Er waren een aantal
zeer angstige momenten, waaronder politionele acties. Er werd geoefend met 4 mustangs
en 4 watervliegtuigen (
catalina’s ) Vroeg in de
ochtend werd er thee
met rum gedronken, dit
om de mannen kalm te
houden. Er moest die
dag een brug worden
verdedigd. Deze brug
was zeer belangrijk
voor het vervoer van
de Nederlandse troepen en moest dus intact blijven. De Indonesiërs wilde
deze brug juist opblazen, maar werden verrast door
mustangs en soldaten van het Nederlandse leger. Uiteindelijk overleefde niemand het van de tegenpartij.
Deze brug lag in Soemani bij het meer van Sicarak.

Het ging als volgt: De Nederlandse soldaten legden
gele lappen op de brug, dit als teken dat zij de brug
hadden ingenomen, hierbij raakte gelukkig niemand
gewond. Daarna gingen vervolgens de mustangs tanken en werden de gele lappen van de brug verwijderd, deze waren namelijk nodig voor het droppings
veld. Daardoor was er grote twijfel ontstaan bij de
mustangs en werd de brug met de soldaten die onder de brug lagen wel zo’n 2 x aangevallen.

Waarop de luitenant met het seinpistool snel een
teken gaf, dat het hun eigen troepen waren. Vervolgens schommelde de vliegtuigen over de brug, dit
als teken dat zij begrepen dat het hun eigen manschappen waren die onder de brug lagen, waarop
gelijk het vuren werd gestaakt. Daarna ging het peloton met auto’ s naar Fort de Kock, waar ze weer
16
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werden aangevallen door de Indonesiërs. Ikzelf zat
bij deze aanval in de tweede auto en werd de weg
vervolgd naar Pekanbaru. Deze actie heeft een grote
indruk op mij gemaakt. Ik heb met mijn maten, met
de vele acties, het bijzondere land en de bevolking
daarvan, ontzettend veel meegemaakt. Mooie en
minder mooie, maar ook zeer angstige momenten
en niet te vergeten de zeer verdrietige momenten
wat betrekking had op onze eigen mensen. Die ik
nooit vergeten zal.

VERVOLG OP DE BELEVENISSEN VAN D. SMITS VOORAFGAAND EN TIJDENS HET
BEGIN VAN DE TWEEDE POLITIONELE ACTIE
Tekst: H. Harmsen, Oud. Comp. Mort. pelt 5 GRPI
Gescand en bewerkt door Wim ter Horst
Ook wij van het mortierpeloton waren bij de actie
betrokken. Nadat wij uit Loeboek Aloeng terug gekeerd waren naar Padang, op rust zou je kunnen
zeggen, werden we gelegerd op Belantoeng. Het onderdak was een oud klooster en een kapel. Bovendien liepen onze mortierpaarden er in de wei.

Weg naar Padang

Dat werd tevens de tijd van langzame voorbereiding. Daar werden we begin december ‘48 ook op
de hoogte gebracht van wat er in de toekomst kon
gebeuren. Later gevolgd over de ernst ervan met
legerorders van Generaal Spoor en toespraken van
legerpredikant en aalmoezenier. Alles werd nagezien, carriers naar LDT, mortieren, wapens etc.
Een paar dagen voor de actie zou beginnen (maar
dat wist je natuurlijk niet) kregen we opdracht om
naar Indaroeng te gaan, naar de cementfabriek. Hier
kwam en komt nog de Padang-cement vandaan. De
kolen voor de fabricage van de cement worden nu

per auto aangevoerd vanaf de Oembilin - kolenvelden bij Sawahloento. Toen wij er waren van 1947 tot
1950 kwamen de kolen aan per boot in Emmahaven,
nu Telok Bayoer. De Oembilin-kolenvelden lagen in
Republikeins gebied. Er was een vernuftig systeem,
een kabelbaan die de kolen van de haven naar de
fabriek bracht en de cement naar beneden.
In Indaroeng, eigenlijk sprak men altijd van “op” Indaroeng, verbleven wij een paar dagen. Laar in de
middag kwam de order dat we in de avond zouden
vertrekken, het was toen nog 18 december. Het was
een donkere nacht, de weg slecht tot zeer slecht, dus
ging het langzaam, met veel stil staan. Wij: 1 mortiercarrier, 1 stukcommandant, 1 chauffeur en 3 man
stukbediening reden in het vierde echelon en zouden, zo bleek pas later, de eerste kampong bezetten.
Smits schreef al in zijn artikel over kapotte bruggen,
vernielde wegen etc. Op één plek was dat zo erg dat
je er alleen maar met hulp van de Genie, met een
staalkabel, door getrokken kon worden. Vanwege
de duisternis kon je vrijwel niet zien wat de modder
veroorzaakte en zo trokken we langzaam de berg
door. In de ochtend van 19 december hoorden we
het gebulder van de kanonnen en hoorden we vliegtuigen. Later bleken dat Catalina’s te zijn geweest
die manschappen naar de bruggen over de rivieren
bij het Meer van Singkarak brachten. Zij moesten bij
verrassing drie bruggen bezetten. De eerste poging
mislukte overigens vanwege mist boven het meer,
de tweede verliep uitstekend. Het was al laat in de
middag toen we op de driesprong Padang-Solok-Alahan Pandjang aankwamen. De kampong heette Loeboek Soelasih, vlak bij de plek waar even te voren
Klein Gotink en van Hussen sneuvelden.
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17

Onze huisvesting in Loeboek Soelasih(zie x)

Wachtpost langs de weg,

We kregen daar een huis aangewezen, eigenlijk meer
een schuur, want het bleek helemaal vol kaneelstokken te zitten, lange om te vermalen (de kaneelboom
groeit goed tussen zo’n 1000-1300 meter). Daar
moest dus eerst aan gewerkt worden. Eten bestond
uit noodrantsoenen. De strategische ligging van de
kampong was ronduit slecht: in een dal met uitlopers
van een vulkaan en tjotten er om heen. Daar zouden
we later nog mee te maken krijgen i.v.m. kampaanvallen. Die nacht moest er natuurlijk ook “gewaakt”
worden in volkomen onbekend gebied. De bezetting
van de kampong bestond uit een minimum aan manschappen, waarvan het grootste gedeelte een zware
gevaarlijke tocht door de bergen had gemaakt, (zie
Vaandeldrager 116-117, het artikel van Smits). Voor
de wacht waren dus beschikbaar: de mortierristen
en de bemanning van de P.A.G.

ningen, patrouilles, konvooi rijden, begeleiding van
vrachtwagens die grint aanvoerden om de weg te
herstellen en dat allemaal met een handvol mensen.
Vreemd kwam het over dat de legerleiding in Padang
een order stuurde dat er weer appèl etc. gehouden
moest worden. Men had er daar, zo was de indruk,
totaal geen benul van wat we aan het doen waren en
hoeveel moeite en tijd dat allemaal kostte. Gelukkig
hadden wij in luitenant Sonius een goede en verstandige commandant en kon er in goed en doelmatig
samenwerken veel werk verzet worden. Bovendien
was een goed moreel opgebouwd om de twee kampaanvallen met goed resultaat af te slaan.

De stukcommandant Sergeant de Wit zou wachtcommandant zijn. Ad v.d. Meyde en Henk Harmsen
stonden bij de brug in een huis op palen in het stikduister. Onze verlichting in de huizen bestond uit
petroleumlampjes en dat was het dan. De afspraak
was om de vermoeide collega’s zoveel mogelijk rust
te gunnen en dus in het alleruiterste alarm te slaan.
In het aardedonker was niets te speuren, maar na
een aantal uren hoorden we wat. Wat zou dat kunnen zijn? Door, door alle ramen (open) te kijken probeerden we erachter te komen. Het geluid was niet
ver weg, soms niet, soms wel, en was eigenlijk altijd
hetzelfde, niet te definiëren.
Alarm slaan? Nee, toch nog maar afwachten, je begrijpt het dilemma - steeds wat horen, maar niet
weten wat. Na lange onzekerheid begon het rond
zes uur licht te worden en konden wij zien wat de
oorzaak was. Rond het huis lag een koffietuin en
daar liepen een aantal wilde varkens rond, zij hadden dus het geluid veroorzaakt. Hadden ze maar
geknord, dan hadden we het eerder geweten. Wel
een grote opluchting dat we geen alarm geslagen
hadden. De dagen daarna verliepen druk, verken18
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1995 Vaandel en Vaandelwacht op het Binnenhof te ’s-Gravenhage tijdens Prinsjesdag.
Vaandeldrager is Adjudant Toon de Bresser.
Vooraan links, regimentscommandant Lkol
der Fus Hans va n der Louw, nu Chef van
het Militaire Huis van Zijne Majesteit.
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Organisatie: VVVGFPI. Contactpersoon Nicole Hooft, Waterweegbree 28, 4823 NC Breda, Tel. 06-28265036.
E-mail: NGJ.Hooft@mindef.nl
6e Bat. GRPI: H. (Harry) Vleeming, St. Willebrorduslaan 8 , 6931 ES Westervoort. Tel. 026-3118271

Tekst: Piet Peters 3-3-412 = 6 Irene.
Bewerkt door Wim ter Horst.

3 maart, een datum om nooit te vergeten
3 maart 1948, de dag van opkomst in de Saxen-Weimar kazerne . Net als de eerste dag naar de “Bewaarschool” , ja zo heette dat in 1932. Al die gebeurtenissen die je meemaakt als een kleine man en die je nooit
vergeet, als of het de dag van gisteren was. Maar je
bent wel goed gekeurd voor alle diensten en passeert
de schildwacht bij de kazerne poort. De chaos van de
eerste dag, medisch onderzoek, een uniform aanpassen, een koppel en enkelstukken, schoenen, één paar
nieuwe en één paar tweede hands. De messtin, eten
halen voor een Compagnie, onvergetelijk, vlees uitdelen, allemaal een stukje, voor mij waren er nog enkele draadjes over. Maar alles went, de eerste dagen
weinig slaap, na enkele uren een fluittoon, 5.30 uur
in de morgen, waarom zo vroeg??? Het wolletje, een
probleem in de morgen, appèl, dienst doen exercitie
zonder eind, s ’avonds koper poetsen, we waren erg
druk. Maar we werden echte soldaten van het Irene
Bataljon. Na zes weken een parade, daar was niks mis
mee. Zo gingen de dagen, weken en maanden voorbij
en toen, op 17 september met de Waterman op weg
naar Tandjong Priok.
Op 10 oktober ontschepen en naar een buitenwijk,
Meester Cornelis, een barakkenkamp met vloeren
van rode klei. Ieder mens is echter anders, zo ook
militairen. De afvaart in Rotterdam, een grote menigte familie en bekenden stonden op de kade om
ons uit te zwaaien. De moeder en een zus van Frans,
een vriend van ons peloton, hadden een groot bord
bij zich met de achternaam AHAUS. Na al die jaren staat het nog op mijn netvlies. Frans, een Amsterdammer, was echter geen optimist. Hij zei altijd: “Ik zie Amsterdam niet weer terug”. Hij was

niet bij te praten, hij was somber en erg zwaar op
de hand. Hij werd door ons een beetje uit de wind
gehouden, geen patrouilles lopen, een beetje interne
klusjes in ons legerkamp. Op deze manier werd hij
beschermd tegen zijn zwaarmoedigheid en niemand
had daar bezwaar tegen. De tijd ging echter door,
na de tweede politionele actie ,waren wij op West
Java vaak omringd door grote bendes. Zo was er
In ons gebied eind februari 1949 een grote activiteit,
met name in het Gingabowane gebergte , zuidelijk
van ons kampement. Verschillende acties weden
uitgevoerd , met wisselend succes. Op de morgen
van 3 maart was er een grote actie op til. Een wagen
met parachutes ging op weg naar het Noorden en
Frans ging mee als beveiliging. Een half uur na het
vertrek van de wagen kregen ze enkele vuurstoten
van een zware mitrailleur, een onheilspellend iets.
Een zwaar bewapende wagen ging er achteraan om
te kijken wat er gebeurd was, doch die wagen keert

Begrafenis
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ter en heeft niets gezien, maar achteraf heeft hij niet
vergenoeg gereden. Een Dakota seint per radio een
bericht: ”een wagen stil met twee dode militairen”.
Een grote klap voor ons peloton Frans Ahaus en
Johnny Windmeier beiden overleden. De stemming
was bedrukt en allen waren aangeslagen. De volgende dag was de begrafenis in Batavia, 4 personen
mochten mee, twee slapies, de Luit Jan Visser, en
omdat die twee jongens beiden Rooms Katholiek
waren, mocht ik ook mee, ik was ook R.K. Zo gingen
wij naar Menteng Poeloe, en weer liepen we in de
brandende zon, grote mannen, maar klein en aangedaan in die situatie. Denkend aan de nabestaanden,
wat niet alleen op dat moment, maar in de wereld
geschiedenis altijd en overal is gebeurd. Wij waren
er bij aanwezig en voelden ons diep ongelukkig.
Wij brachten onze laatste groet en een gebed voor
hun ziele rust. Na de saluutschoten gingen wij terug
naar onze droppingspost en iedereen deed zijn best
om alles weer normaal te doen verlopen. Na al jaren,
die zijn verlopen blijft 3 maart een dag van herdenken en die salvo’s van de Vickers zitten na al die jaren nog steeds tussen mijn oren en altijd zie ik nog

die mensenmenigte op de kade van Rotterdam en
daar tussen in dat bord met AHAUS.

Graven

Genootschap Vrienden van de Fuseliers
Bestuurswisseling bij het Genootschap
Vrienden van de Fuseliers
Bij het Genootschap heeft een bestuurswisseling
plaatsgevonden. Nieuw toegetreden in het bestuur
is de heer Rick Crauwels. Rick neemt de functie van
secretaris over van Ralph Kolen. Ralph blijft wel deel
uitmaken van het bestuur. Rick is in het dagelijks
leven pensioenjurist en woonachtig in Oirschot. Al
eerder zette Rick zich als bestuurder in voor Veteranen, toen voor het inloophuis “de Treffer”. Wij zijn
blij met de aanvulling in het bestuur en wensen Rick
veel plezier toe.

Programma jaarlijkse uitstapje
vrijdag 21 april 2017 naar het Korps
Commandotroepen in Roosendaal.
Het programma van die dag is als volgt:
• 10.15-10.30 aankomst, melden bij de wacht dan naar
KEK gebouw, een kopje koffie drinken met cake.
• 11.00-12.30 uur rondleiding in het museum van
het KCT o.l.v. gids Kap. b.d. Jack Bakker (1e etage KEK gebouw)
• 12.30-13.15 lunch in KEK gebouw, broodmaaltijd
met kop soep, aansluitend kleine verplaatsing op
de kazerne.
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• 13.30-14.30/15.00 uur bekijken kit layout KCT
(o.l.v. Kap. Bart de Graaff) met introfilm over huidig optreden KCT.
• Aansluitend afsluiting met calvados
Per deelnemer wordt een eigen bijdrage van
€ 10,- gevraagd voor de koffie en de lunch. Wilt u dit
bedrag vóór 01 april 2017 overmaken op rekeningnummer NL76INGB 0688294162 t.n.v. L.M.M. van
Drunen o.v.v. Uitje 2017.
Verder ontvangen wij graag uw ID/paspoort gegevens (achternaam en eerste voornaam) in verband
met de toegang tot de kazerne. Wilt u deze gegevens
s.v.p. vóór 11 maart 2017 naar onze secretaris
doormailen (rick@crauwels.nl).

Bataljonsnieuws
VERKENNERS EN MRAT INFILTREREN VIA RISICOVOLLE WATEROVERSTEEK
Tijdens de oefening Bison Drawsko kreeg de D-cie
de opdracht om een viertal overgangen te verkennen over de rivier de Drawa. Het verkenningspeloton had de deelopdracht gekregen om een brugverkenning uit te voeren over diezelfde rivier met als
doel alvast “oogjes” aan vijandzijde te krijgen. De
brigadeverkenners waren er helaas niet in geslaagd
om hun doel te bereiken, waardoor het bataljon geen
informatie had over de situatie aan de overzijde van
de Drawa. Nadat de verkende brug niet begaanbaar
bleek te zijn, schakelde het verkpel over naar plan B.
Dit plan was de Drawa oversteken d.m.v. kleine tactische rubberbootjes, ook wel RIB genoemd (rigged
inflatable boat). Als eerste maakten vier verkenners
de oversteek en diepte het gebied alvast voor een
klein gedeelte uit om te zorgen dat het “veilig was.
Dit zodat zes collega’s van het anti tank peloton
(waaronder hun pc) de oversteek konden maken.
Zodra de delegatie compleet was en snel een actieplan hadden gemaakt, begon deze gecombineerde
‘eenheid” het gebied uit te diepen en volgens het
zogenoemde sensor/shooter principe toe te passen.
Er werd langs de rivieroever richting een mogelijke oversteeklocatie van de hoofdmacht verplaatst
om deze onder waarneming te houden en de over-

steek van de Bcie te ondersteunen. Hierbij liepen de verkenners voorop en konden
zo op tijd de vijand onderkennen, waarna AT deze
weerstand kon uitschakelen.
Tijdens deze verplaatsing van +/- 5km hebben wij de
nodige rake klappen kunnen uitdelen aan vijandzijde.
In totaal werd er uitgeschakeld; 2 x fennek, 1 x
PT91(tank), 1 x cv90, 1 x spike opstelling
Helaas werd de groep voor 80% uitgeschakeld door
vooral indirect vuur van de vijand. De oversteek en
onze aanwezigheid verraste de vijand volledig, echter het veelvuldig contact aangaan heeft uiteindelijk
geleid tot uitschakeling van onze formatie. Minder
contact aangaan en enkel als oogjes voor het bataljon dienen, had kunnen leiden tot meer informatie
en had het gericht indirect vuur op de vijand locaties kunnen afgeven mogelijk gemaakt. Op deze
wijze hadden we mogelijk nog meer schade kunnen
toebrengen aan de vijand en had de overtocht voor
de hoofdmacht nog soepeler kunnen verlopen. Toch
was het een zeer geslaagde actie die de vijand in het
hart heeft geraakt en waaruit ook de nodige lessons
learned zijn gehaald. Al met al een mooie leerzame
gevechtsactie!
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DELTA-SPRINGBOKKEN-COMPAGNIE: BISON DRAWSKO
Na een lange rit van 12 uur kwamen we aan op het
kamp Jaworze. We zijn aan de slag gegaan om de
voertuigen gereed te maken en verdere voorbereidingen te treffen voor de oefening ‘Bison Drawsko’.
Nadat wij gereed waren zijn we aan de slag gegaan
met onze gebruikelijke “core business”: ‘het mortierwerk’. Bijvoorbeeld het snel in stelling brengen
van de mortierstukken. Na een verplaatsing richting
het oefengebied Drawsko ging het niveau 6 scenario
van start. Hierbij moeten jullie denken aan diverse
buitenlandse troepen en meerdere Nederlandse eenheden. Het was een offensief en defensief gevecht,
daarbij moesten wij vaak van stelling wisselen en in
stelling komen om de eenheden in het voorterrein
van vuursteun te kunnen voorzien. Door het oefengebied loopt een rivier dat een cruciaal punt was
voor ons en de andere eenheden, dit omdat wij de
opdracht hadden deze over te steken met behulp van
de genisten. Doordat wij onder vuur lagen kostte het
enige tijd om aan de overkant te komen. Het Poolse
tankpeloton heeft ons hierbij beveiligd. Na de oversteek zijn we meteen aangegrepen middels indirect
vuur van de vijand. Wij zijn toen zo snel mogelijk in
stelling gekomen om onze eigen troepen te kunnen

ondersteunen. Vervolgens is de vijand verdreven uit
het gebied en is het defensieve gevecht begonnen.
Dit deden wij om het gebied te behouden zodat op
een later moment 45 battlegroup ons kon doorschrijden en de opdracht overnemen. Deze overname was
uniek omdat dit de afgelopen 20 jaar niet op deze
schaal daadwerkelijk fysiek heeft plaatsgevonden.
We hebben tijdens deze oefening veel geleerd over
het innemen van mortierstellingen. Dit kwam voornamelijk door het uitdagende terrein. Deze oefening
is verder uniek te noemen vanwege de omvang en
dit maak je niet vaak mee gedurende je loopbaan.
Het was al met al een goede oefening voor ons.

B-EAGLE-COMPAGNIE - ISK
In week 42 van vorig jaar stond ISK op het programma om ons voor te bereiden op de SOB die later zou
plaatsvinden. Het is belangrijk dat het personeel
specialist is op zijn eigen Niveau I, dat betekend dat
hij zijn drills en wapensysteem moet beheersen en
kunnen toepassen in elke denkbaar scenario. Op
maandag werd er gestart met schietoefeningen. Dit
betekende dat we de wapensystemen zoals de Colt
en Minimi drie dagen lang konden trainen voordat
er op de donderdag op niveau II getraind zou worden. Ook waren er tijdens deze eerste drie dagen
schietbanen beschikbaar om te kunnen trainen met
de Panzerfaust, Accuracy, 40mm, Mag en de .50. Natuurlijk was het droog toen we een overdekte schiet-

baan hadden en regende het wanneer we een open
baan hadden. Dit had echter geen invloed op de resultaten waardoor de doelstelling van de eerste drie
dagen behaald werd. Op donderdag werd er gestart
met Niveau II, waarbij in de avond door eenheid 5
geschoten werd met de mono in combinatie met de
laser. De reacties waren positief en dit werd ook als
werkbaar ervaren bij duisternis. De vrijdagochtend
werden er in de ochtend nog een aantal Niveau II
oefeningen geschoten. Dit was een leerzame week
waar zeker Niveau I/II aan hun trekken zijn gekomen zodat we in Bergen goed voor de dag komen en
kunnen starten met Niveau III in combinatie met de
voertuigen.

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.
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STAY BEHIND TIJDENS EEN DUITSE AANVAL OP DE FUSELIERS
Tekst: Korporaal Noyen en Fuselier1 de Bart (17RECCE)
Tijdens de oefening module E in Guz Altmark in december is een van de opdrachten van het verkenningspeloton geweest het betrekken van screen en
mogelijk uitvoeren van een stay behind. De doelstelling is de vijand zo snel mogelijk onderkennen
in hun opmars en dit kunnen doorgeven aan onze
anti tank eenheden en de compagniescommandant, zodat zij hier tijdig op kunnen reageren. Hoe
wij een screen betrekken; eerst wil je weten welke
hoofdwegen er zijn en welke je onder waarneming
wilt houden. Vervolgens wordt hierin een verdeling
gemaakt binnen het Peloton. Wij als Romeo ploeg
zijn daarna een hide gaan zoeken waarin wij onze
Fennek goed konden verstoppen en van waaruit we
goed zicht hadden op de weg. Uiteindelijk, als dit
gereed is, ga je routine draaien met nabij beveiliging,
het uitluisteren van de radio en waarneming op de
weg. We hebben meerdere Duitse voertuigen onderkend zoals de pantservoertuigen Wiesel en Marder
en het wielvertuig Wolf. Uiteindelijk hebben wij ook
de opdracht gekregen om zelf voertuigen uit te schakelen met ons uitgestegen anti-tankwapen, de Panzerfaust. Hierbij hebben we meerdere Wiesels uit
kunnen schakelen, waarna wij vanwege onderkenning onze hide moesten verlaten en zo snel mogelijk
weer een nieuwe hide hebben betrokken. Een van
onze andere voertuigen was uitgeschakeld en er was
een gewonde. Onze eerste gedachte was om deze zo

snel mogelijk te gaan ophalen en helpen. Echter,
toen wij in onze nieuwe hide kwamen hebben wij
uiteindelijk toch de keuze moeten maken om hem
niet te gaan helpen. Het was nog te gevaarlijk om
in dat gebied rond te rijden en er was een te grote
kans om zelf uitgeschakeld te worden. De gewonde
had een catastrofale bloeding en lag direct langs de
opmarsroute van de vijand welke nog plaatsvond.
De reden om de gewonde niet te helpen is dat wij
een belangrijke taak hadden in het blijven leveren
van informatie aan onze compagniescommandant
en daarbij zelf inzetbaar dienen te blijven. In de realiteit is dit een moeilijke keuze om te maken! Drie
man van de A-groep zijn te voet naar onze locatie
gekomen, nadat hun voertuig was uitgeschakeld.
We hebben twee man als beveiliging weggelegd bij
de weg, zodat als er vijandelijk voertuigen kwamen
zij deze konden aangrijpen met hun Panzerfaust. Wij
werden helaas onderkend door een Peloton Wiesels
en moesten opnieuw afbreken. Hierbij hebben wij
opnieuw een Wiesel uit kunnen schakelen. Wij zijn
snel weg gegaan en hebben weer een nieuwe hide
betrokken. Op deze wijze hebben wij het einde van
de actie gehaald. Een stay behind is een complexe
opdracht met grote risico’s, aangezien je 360 graden
omsingeld bent door vijand en voor onbepaalde tijd
op jezelf aangewezen bent. Een goede ervaring om
te trainen voor een verkenner.
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SOB NOVEMBER 2016 - A-TIJGER COMPAGNIE
Tekst: Sgt Roos Ehd 5, A-Tijgercie

Maandagochtend 0700 - Appel voor Eenheid 5 van
de A-Tijgercie. We staan gereed voor vertrek om vier
weken met elkaar op te trekken en weg te zijn van
huis. Oefening Rhino Avenger begint hier. Vooraf
wordt specifiek opgewerkt richting het scenario.
Eerst SOB om onze en drills met life fire te trainen
en vervolgens richting KLIETZ om daar nog de laatste punten op de ‘i’ te zetten. Aansluitend richting
GUZ ALTMARK om het scenario in te gaan.
Na appel is het tijd om in te stijgen in de bus. Na een
rit van zes à zeven uur komen we aan op Truppenübungsplatz BERGEN HOHNE. Na het inrichten van
de wapenkamer en de legering wordt alles gereed gemaakt om de volgende dag de baan over te gaan met
de groepen. De voertuigploegen zijn inmiddels gearriveerd met de Bushmasters en maken zich ook gereed. De eerste dag zal in het teken staan van NIV II.
De volgende ochtend 0730 staat eenieder gereed
voor vertrek. Er is gegeten, handelingen voor actie
zijn gedaan, wapens zijn gehaald: we kunnen gaan.
Op de baan volgt het bevel van de groepscommandanten en konden de groepen voorwaarts. Na de
eerste run en de spreekwoordelijke ‘het is de eerste schietdag, dus weer even wennen’ werd geëvalueerd. In de evaluatie worden de neuzen weer in
dezelfde richting gezet en gaan onze fuseliers scherper, nauwkeuriger en agressiever de baan over.
De volgende dag wordt deze lijn doorgetrokken. Dit
keer met de voertuigploegen erbij. Deze dag werd
ook een dag van vele acties: voorwaarts, achterwaarts, terugkomen in een tunnel en een brug over
met gewonden, mijnenvelden en andere groepen
laten bijtrekken. De groepscommandanten werden
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‘aan hun staart getrokken’, en geprikkeld om meer
vooruit en out-of-the-box te denken. Een intensieve,
mooie en goede dag, vol niet-alledaagse situaties en
eye openers. Iedereen ging met een goed gevoel en
trots de baan af.
Donderdag stond in het teken van het beoefenen
van stabiliserend optreden in het oefendorp. Dus:
schakelen van het hoogste geweldsspectrum naar
het laagste, wat voor veel mensen even wennen was.
Na verschillende opfrislessen werd er aangevangen
met de scenario’s. De dag werd afgesloten door de
sport die een parcours had uitgezet, waar je onder
andere dertig seconden helemaal los kon gaan op
stootkussens en een sparringsbuddy. De vrijdag
stond er nog één oefening op het rooster: NIV III
certificeren. Aangezien PC5 vanwege de geboorte
van zijn dochter thuis was, zou Eenheid 5 zich niet
kunnen certificeren. Toch werd er voor gekozen om
ons de baan over te sturen, en met SUCCES. Eenheid 5 ging zo snel en accuraat te werk dat de baanorganisatie soms de doelen niet eens meer op kon
laten komen, omdat we daar al voorbij waren. We
zouden met deze percentages zeker gecertificeerd
zijn. Na de laatste schietoefening was het tijd voor
onderhoud en maakten we ons gereed voor de verplaatsingen richting KLIETZ.
Al met al was dit een zeer goede week voor de eenheid. Vol met out-of-the-box- situaties is SOB positief bevallen, want in de praktijk kun je niet alles
volgens het boekje doen en wordt er veel verwacht
van het individu dat deze week wederom zichzelf
heeft verbeterd. Op naar KLIETZ om onszelf nog
meer te trainen en beter te worden, want alleen de
eerste plaats telt.

MODULE E: FUSELIERS WORDEN GETEST TIJDENS VIER WEKEN ONAFGEBROKEN OEFENEN
Tekst: Tlnt Jan van Merriënboer PC Buma EHD 4 A-tijgercie
Na een intensieve week met schietoefeningen op
SOB in BERGEN HOHNE was het na de eerste bevelvoering tijd om ons te begeven richting de locatie
voor de in theatre training (ITT). Dit moest gebeuren middels een road move vanaf kamp HÖRSTEN
richting oefenterrein KLIETZ. Een test: voor het
eerst een grote afstand verplaatsen met een gemotoriseerd pantserinfanteriebataljon over de verharde
weg: 280 km. Na de juiste voorbereidingen: route
bestudeerd, bushmasters opgetuigd en de cdi bemanning warm ingepakt, startte de route-tijdtabel
richting KLIETZ. Na een korte opwarm stop halverwege kwamen we na enkele uren aan, alwaar we
richting onze assembly area gedirigeerd werden. Bij
aankomst stond er een grote warme tent te wachten
en werd het onderhoud na gebruik uitgevoerd. In tegenstelling tot het personeel hadden de voertuigen
weinig geleden. Die waren al snel weer gereed om
ingezet te worden gedurende de ITT ter voorbereiding op het grote offensief. Tijdens de laatste dagen
in BERGEN HOHNE werd voor de compagniestaf al
middels het commandovoeringsproces van de nodige informatie voorzien voor de Bataljonsactie die
plaats zou gaan vinden in GefechtsÜbungsZentrum
Altmark: in de volksmond ook wel bekend als GÜZ.
De compagnies staven doken verder hun commandovoering proces in en tevens arriveerde de commandogroep van een Belgisch genie Peloton dat
onder bevel werd gesteld bij de A-cie. De Pelotons
kregen de tijd voor gewenning aan het terrein en om
op hun eigen niveau te trainen. Gedurende de ITT
liep het besluitvormingsproces voor de Bataljons
aanval. Tevens werd er gebruik gemaakt van de faciliteiten om alle niveaus ( I t/m IV) te trainen in uit-

eenlopende zaken als wapenhandelingen, cordon en
search, konvooibeveiliging, integratie van vuursteun
en de Belgische Genie, de afvoerlijnen en offensieve
acties op compagnies niveau. De ITT week eindigde
met een full dressed Bataljons rehearsal van de aanval. Hierin werden de laatste hiaten uit het plan gehaald, werd op alle niveaus fijn afstemming gezocht
en waren de mannen klaar om de oorlog in te gaan.
De daaropvolgende ochtend werd nog een tabletop
rehearsal uitgevoerd van een what if situatie: cordon en search tijdens stabilisatieoperaties. Dat was
een erg goede tool, waarna eenieder duidelijk had
hoe de BC en zijn staf over deze inzetoptie dacht.
Uiteraard volgt na inspanning, de broodnodige ontspanning en zo stond het weekend in het teken van
de onderbevelstellingen realiseren, de laatste voorbereidingen treffen en natuurlijk de goed georganiseerde BBQ met alle enablers door zorg van ‘Frank
en zijn staf’. Maandagochtend vroeg: de hoofdmacht
maakt zich gereed voor verplaatsing richting het inzet gebied. De D-compagnie is reeds als oog en oor
vooruit gegaan en is de vijand en het terrein in kaart
aan het brengen. Alle voorbereidingen zijn gereed en
de eenheden staan in de startblokken voor wederom
een verplaatsing over de verharde weg. Ditmaal 70
km, richting de afwachtlocaties zuid van de startlijn.
Bij aankomst in de area of operations (AO) betrekken de gevechtseenheden afwachtlocaties ter voorbereiding op het offensief. Daar blijkt hoe groot een
Battle group met enablers is, tijdens al die verschillende verplaatsingen en manoeuvres. De startlijn
wordt verkend en de aanval wordt nog 1 keer doorgenomen. Uur-U: eenheden passeren de startlijn en
stuitten initieel op weinig weerstand. Met behulp
van hoog operationeel tempo zorgt
de A-compagnie voor de misleiding middels een demonstratie en
stoomt de B-compagnie aangedikt
met een bushmaster Peloton door
richting het aanvalsdoel: de HOLY
OAK. Na het uitschakelen van een
grote weerstand rondom het aanval
doel, tuigt het Bataljon de laatste
aanval op, waarbij deconflictie van
belang is: de aanval op DAHRENSTEDT. Tijdens de gehele aanval is
de D-compagnie continu effectief
in front van de gevechtseenheden.
Na de consolidatie vervallen onderbevelstellingen en moet er gereorganiseerd worden om de verdediging in te gaan.
maart 2017
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Nog nat van het zweet start het Bataljon de planning op om de verdediging in te richten. Vakken en
sectoren worden verdeeld en de wapensystemen op
juiste locaties gezet. Uiteraard word er op de lagere
niveaus hard gewerkt om hindernissen op te werpen, diepte te creëeren en de gehele actie te oefenen, waaronder het klokken van tijden. Bovendien
onderhoud en nog wat rust pakken voor de vijand
weer voor de deur staat. Begin nautische morgen
schemering (BNMS): eenheden zitten gereed in hun
opstellingen, te wachten op wat komen gaat. De Dcompagnie krijgt als eerste contact en is daar erg
effectief met een mix van verkenners en MRAT eenheden in het sensor shooter principe. De mannen
kijken meer en meer opgelucht naar mate er meer
meldingen binnen komen van uitgeschakelde voertuigen door de D-compagnie.
Op een gegeven
moment is daar
toch het onmiskenbare
geluid
van pantservoertuigen voor de
opstellingen
en
binnen no time
zijn diverse eenheden in contact
en proberen we
dit op een zo goed
mogelijke wijze te
coördineren. Gewonden worden
afgevoerd, eenheden worden aangevuld en gaten
gedicht. Tot we
het niet meer houden en terug moeten vallen om te
reorganiseren en de vijand tot stoppen te brengen.
Uiteraard zijn we bezig met een oefening en moet er
tijd genomen worden om te evalueren en wordt hier
ook gebruik van gemaakt met dank aan de OT&E
organisatie. De gewaardeerde feedback wordt meegenomen in de daaropvolgende acties.
Aangezien het Bataljon als Battlegroup de eerste
stappen neemt in het gemotoriseerde niveau V, besluit de brigadecommandant dat we in plaats van
om te schakelen naar een stabilisatie operatie toch
gebruik moeten maken van de mogelijkheid om ervaringsgegevens te generen binnen het groene gevecht. Daarom duiken we nogmaals de verdediging
in. Hiermee trainde de commandant onze mentale
component. Dit nieuws resulteerde in veel teleurgestelde gezichten. Maar door moed, toewijding en
veerkracht weerhoudt deze teleurstelling de Fuseliers er niet van om 100% inzet te tonen en opnieuw
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de verdediging in te gaan. Gedurende het weekend
wordt het nieuwe planningsproces opgestart. Een
goede training, waarbij het gebrek aan slaap, comfort en privacy van de afgelopen weken hun tol eisen.
Dit leidde tot waardevolle leermomenten. De mannen gebruiken de tijd om zich voor te bereiden en
zich weer op te laden voor de komende actie. Tevens
worden de voertuigen gecamoufleerd met levende
camouflage. Gezien de beperkte geniecapaciteit
wordt er ook nagedacht over creatieve manieren om
de verdediging te voeren. Na aankomst in de sector
wordt alles uit de kast getrokken om hindernissen
op te werpen. Een aantal voorbeelden: boogtenten
worden op wegen geplaatst, verhakkingen worden
door onze eigen infanteristen gecreëerd, zelfs het
oude bekende prikkelband word tevoorschijn getoverd. Na twee dagen hard buffelen zijn we er klaar
voor. Het Bataljon focust op een
definitieve
klap
bij een Bataljonshindernis.
De
compagnieën zijn
opeenvolgend gepositioneerd en
dienen de vijand
te slijten. De plannen zijn klaar, de
vuursteun en genie zijn afgestemd
met de manoeuvre, dus laat de vijand maar komen.
De D-compagnie
meld
contact
maar het blijft relatief rustig. In een
keer vallen Pelotons van de D-compagnie rap terug.
Leerdoel achterwaarts doorschrijding via opgedragen route behaald! Weer dat herkenbare geluid van
rupsen voor de opstelling, maar zicht is beperkt door
het weer: mist en sneeuw. Niks is meer onheilspellender: het geluid van Marders dichtbij, maar geen
zicht. De eerste contacten worden gemeld. In combinatie met vuursteun worden doelen aangegrepen
tot de vijand doorbreekt en terug gesprongen wordt
richting tactisch essentieel gebied. Daar wordt gereorganiseerd in de laatste lijn van opstellingen om de
laatste vijand aan te grijpen en er voor te zorgen dat
het doel behaald word: vijand dusdanig slijten, dat
zij niet meer de wil en het vermogen hebben om te
vechten. Uiteindelijk volgt de kreet ‘IJSKAST’ - einde actie - en wordt de oefening afgesloten door de
brigadecommandant die met tevredenheid en trots
de Fuseliers trakteert op een klassiek Duits recept,
broodje worst met bier.

Na de broodnodige rust en onderhoud is het hele
Bataljon terug verplaatst. Vier weken oefening hakt
erin, maar heeft ook een schat aan ervaringen opgeleverd. Het 17e heeft als eerste gemotoriseerde Bataljon de aanval en verdediging uitgevoerd, waarbij
integratie met vuursteun, genie en de medische en

technische afvoerketen goed naar voren kwamen.
Daar liggen zeker nog aandachtspunten. Deze ervaringen vormen de basis voor de module G in Polen
in internationale setting. Maar eerst.... een welverdiend kerstverlof!

Vaandelwacht tijdens Prinsjesdag in
’s-Gravenhage. Het eerste optreden van
regimentsadjudant en Vaandeldrager
Cor van der Krieken, nu brigade-adjudant
van 13 Lichte Brigade.

ACOTA BENIN
Jaarlijks worden er vanuit Nederland een aantal
missies gedraaid onder de naam ACOTA. Dat staat
voor Afrika Contingency Operations Training and
Assistance. Onder leiding van de Verenigde Staten
wordt er een programma verzorgd in Afrikaanse landen om daar militairen op te leiden en te trainen om
vredesmissies uit te kunnen voeren op het Afrikaanse contingent. Nederland levert een bijdrage aan het
programma, zowel met financiele steun, als door het
sturen van militairen om de daadwerkelijke training
te ondersteunen.
Deze missie betreft het Afrikaanse land Benin en
de militairen die daar het ACOTA programma volgen zullen vanaf 2017 worden ingezet in Mali. Het

programma omvat een tien weken durende training.
De eerste vier weken worden geheel verzorgt door
Amerikaanse ‘contracters’ en bestaat voornamelijk
uit het trainen van de staf van de desbetreffende eenheid en specialistische individuele militaire vaardigheden zoals rijopleidingen, Combat Life Saver (CLS)
en mortier training. Daarna worden basis militaire
vaardigheden geïnstrueerd en wordt de staf verder
getraind. Voor die laatste zes weken worden Nederlandse militairen ingezet om samen met de Amerikanen de trainingen te verzorgen of begeleiden. ACOTA Benin werd gedraaid door vier militairen vanuit
verschillende onderdelen van de 13e Lichte Brigade
van 19 oktober tot en met 2 december.
Het mooie van een missie als deze is dat je als groep
op jezelf bent aangewezen en nauwelijks wordt ondersteunt vanuit een ander niveau. Zelfstandig moet
je overal achteraan om zaken te regelen en de enige
informatie die we in principe hadden was wanneer
we zouden gaan, wat het doel is van de missie en
wat randinformatie van het land.

Team ACOTA Benin 2016

Na ons vertrek vanuit Schiphol arriveerden we op
woensdag 19 oktober 2016 in de avond in Cotonou,
de grootste stad van Benin. De eerste dagen zijn
we daar gebleven en hebben we gebruikt om te acclimatiseren, zaken te regelen en wat bezoekjes te
brengen aan de Nederlandse ambassade en het lokale ziekenhuis. Op zondag zijn we naar ons hotel in
de plaats Bohicon gereden, zo’n tweeënhalf uur ten
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Impressie van ons hotel en haar omgeving

noorden van Cotonou. Onze Amerikaanse partners
zitten daar in hetzelfde hotel en van daaruit vertrekken we iedere ochtend naar het trainingskamp dat
op zo’n twintig minuten rijden ligt.
In de zes weken hebben we ondersteund in diverse
zaken. Als rode draad door het programma liepen de
lessen ‘basic soldier skills’. Onderwerpen als schiethoudingen, patrouille te voet en bereden, search,
checkpoint en basis OVG kwamen hierin naar voren.

Les person search

Deze lessen werden verzorgd door instructeurs van
het Beninse leger en wij namen de rol als mentor op
ons samen met de Amerikanen. We waren aanwezig
bij deze lessen, gaven de instructeurs (on)gevraagd
advies en haakten soms in tijdens de les door eigen
kennis met de klas te delen. Hetzelfde geldt voor de
lessen staftraining waar onze Kapitein aan deelnam
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om daar zijn kennis en ervaring te delen. Tevens
heeft onze AMV’er het medische team begeleid en
training gegeven. Qua communicatie werden we gekoppeld aan een Frans sprekende Amerikaan of kregen we de beschikking over een tolk. Tevens vond
er een week op de schietbaan plaats. Daar werden
een aantal oefeningen in diverse schiethoudingen
geschoten. Reflex schieten en schieten bij verminderd zicht kwam hierin ook naar voren.

Tijdens de lessen OVG kwam het betreden van een gebouw
naar voren

In de laatste twee weken van onze periode werden
de pelotons meer losgelaten door de instructeurs. In
losse oefendagen en in een aaneengesloten oefening
van 48 uur kwamen alle onderwerpen uit voorgaande lessen naar voren.

Reageren op het aantreffen van een neergeschoten burger

Bevelsuitgifte

Ons team is naar Benin toegegaan met het idee dat
als we een enkele militair al iets bij kunnen brengen voor zijn uitzending naar Mali onze missie al is
geslaagd. Het niveau is nog steeds niet altijd zoals
je het graag zou willen zien, maar als we het vergelijken met waar we slechts zes weken geleden zijn
begonnen, kunnen we alleen maar positief zijn. Op
alle vlakken hebben we vooruitgang gezien. Van individuele soldaat tot compagnies commandant. Zelf
zijn wij in ieder geval ook weer een hele ervaring
rijker. Het land op zich brengt al de nodige zaken
met zich mee, maar ook de zelfstandigheid als klein
individueel team en de rol als mentor i.p.v. instructeur is voor de meeste een leerzaam proces geweest.

Volgend jaar staat er waarschijnlijk weer een ACOTA naar Benin gepland en daarin zou ik, wanneer
iemand de kans krijgt, zeker aanraden om daaraan
deel te nemen.

De Nederlandse ambassadeur van Benin kwam een dag onze
werkzaamheden bekijken

B-EAGLE-COMPAGNIE: MODULE GOLF (BISON DRAWSKO)
Tekst: Sgt. Timon Streekstra
De verwachting van de oefening is hoog en alles
wordt uit de kast getrokken. De grootste oefening
sinds jaren, internationaal trainen op niveau 6 (Brigade niveau), en een uitdagend gebied zijn kreten die
rond gaan. Ongeveer 3600 Nederlandse militairen en
ruim 900 collega’s uit België, Canada, Duitsland, Estland, Polen en de VS werken met ons samen. Een
gigantische samenwerking van verschillende landen
met verschillende middelen. Als 17 GFPI worden
wij onder bevel gesteld bij de 43e gemechaniseerde
Brigade wat een gecombineerde Brigade van gemechaniseerde en gemotoriseerde infanterie oplevert.
Het enthousiasme is hoog en velen zijn nieuwsgierig
naar wat er allemaal gaat plaats vinden.
De eenheid vertrekt op de vrijdag voor de lange busreis naar Polen. De voertuigen, uitrusting en wapens zijn dan inmiddels al onderweg. Na de busreis
van ongeveer 12 uur stappen we enigszins stijf en
vermoeid uit de bus op een grote ijsplaat. Deze ijsplaat zal later dienst gaan doen als de voertuigplaat
waar al onze voertuigen op komen te staan zodra

deze van de trein zijn gehaald. Het is hier flink koud
en overal ligt ijs en sneeuw. Maar de tenten staan al
klaar en zelfs de veldbedjes zijn al opgezet. Nadat
de gebruikelijke praatjes met aanvullende informatie zijn geweest gaat iedereen zijn uitrusting wegzetten en duiken we snel de slaapzak in.

Slaaplocatie tijdens de voorbereiding
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die weg glijden. De chauffeurs van de bushmasters
zijn hierdoor ook het terrein ingegaan om alvast te
wennen aan de Poolse omstandigheden. Dit deden
ze om te voelen hoe de bushmaster reageert in dit
soort omstandigheden, want dit is toch net wat anders dan een modderige grond.

Voertuigplaats met de Bushmasters

De komende dagen is de Brigade- en Bataljonsstaf
bezig met hun voorbereiding en commandovoering
om ons zo snel mogelijk aan het werk te kunnen zetten. Het gevolg hier van is dat na de algemene voorbereidingen zoals gereed maken van wapens, uitrusting en voertuigen de subeenheden al snel relatief
stil komen te zitten. Na enige tijd begint de informatie binnen te komen en starten de specifieke voorbereidingen. We gaan een bruggenhoofd (verdediging
van een te creëren overgang) slaan over de rivier de
Drawa. Hierbij gaat er gebruik worden gemaakt van
boten om de eerste eenheden aan de overzijde van
de Drawa te krijgen. Hierna zal de genie zorg gaan
dragen voor ferry’s zodat de voertuigen en volgende
eenheden over kunnen steken. Dit doen we om de
randvoorwaarden te creëren voor een latere aanval
van een andere eenheid op een verder gelegen aanvalsdoel. De aanwezige vijand bestaat uit een goed
georganiseerde eenheid bestaande uit cavalerie
(tanks) en gemechaniseerde infanterie (cv 90) ondersteund door vuursteun.
Er is maar weinig ervaring binnen de eenheid in het
gebruik maken van de boten dus dit moet beoefent
worden. Onder begeleiding van de collega’s van de
genie krijgen de diverse eenheden een introductie
in het werken met boten en krijgt iedereen de mogelijkheid om het dragen van de boot, het te water
gaan, het varen en het aan land komen te beoefenen.
Aangezien dit voor de meerderheid compleet nieuw
was komen er wel een aantal aandachtspunten uit.
Helaas is er niet meer tijd om nog meer te oefenen
want de volgende eenheid kwam al aanrijden om
ook te kunnen oefenen. Niet alleen het optreden met
de boot vormt een uitdaging, ook het terrein in combinatie met de kou, sneeuw en ijs is uitdagend. Onze
bushmasters zijn erg terreinvaardig maar het vele
ijs op de wegen kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De verhalen waren ons al tegemoet gekomen
van de gladheid en kleine incidenten van voertuigen
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Nadat alles was voorbereid en de commandovoering tot op het laagste niveau was doorlopen staat
iedereen klaar om middels een wegverplaatsing
onder begeleiding van de Marechaussee naar het
operatiegebied te verplaatsen. Daar betrokken de
eenheden een ATK (een soort afwachtgebied) genaamd LION, vanuit daar gaan de eerste eenheden
(Poolse tanks en ons zware wapen peloton) voorwaarts om de route en de waterkant veilig te kunnen stellen voor de eenheden die de oversteek gaan
maken. Onze eenheid gaat achter het zware wapen
peloton aan en er komt een melding van het zware
wapen peloton dat er een hindernis op de route ligt.
De infanterie stijgt uit de bushmaster en gaat de hindernis tactisch veiligstellen zodat de genisten, die
onder bevel staan, naar voren kunnen komen om
de hindernis technisch veilig te stellen. Tijdens het
ruimen van de hindernissen worden ook de andere
gevolgen van oorlog duidelijk. De eenheid wordt geconfronteerd met vluchtelingen die door het gebied
verplaatsten en om hulp vragen. Aangezien het peloton druk bezig is met een tactische opdracht kunnen
zij weinig betekenen voor de vluchtelingen. Daarom
worden de vluchtelingen naar een veilige locatie gestuurd waar ze opgevangen worden door een andere
eenheid om zo verder geholpen te worden. De hindernis wordt geruimd en de infanterie stijgt weer in
om richting de oversteek locatie te gaan en daar een
verkenning uit te voeren om zo de laatste details te
kunnen plannen en te coördineren.

Ferry van de genie

Om acties op Brigade niveau goed te coördineren en
te laten verlopen is er veel tijd nodig. De coördinatie
van de oversteek is hier geen uitzondering op. Alles

moet goed gecommuniceerd worden op alle niveaus
en dit kost gewoon tijd. Op bevel van de commandant gaat de eenheid voorwaarts en maken we ons
gereed voor de overgang. De boten worden gepakt,
sticks (aantal mannen die aan 1 van de 2 zijdes van
de boot komen te zitten) worden geformeerd en uitrusting wordt gereed gemaakt. De voertuigen worden naar een afwachtgebied gebracht om te wachten totdat de ferry’s gereed zijn zodat zij kunnen
bijtrekken bij de rest van de eenheid.
Op het bevel van de commandant gaat de infanterie
voorwaarts met de boten en starten zij de oversteek.
Eenmaal aan de overzijde krijgen ze direct te maken
met vuursteun van de vijand en vallen er slachtoffers aan eigen zijde. De dominee die mee is gegaan
met de eerste boten begint zich te ontfermen over de
gewonden samen met de combat life savers van de
pelotons. De ongehavende infanteristen betrekken
snel een sterke positie en gaan bezig met het zuiveren
van beheersende terreindelen (gebieden die invloed
uit kunnen oefenen op de overgang) om deze vrij te
waren van vijand. Extra eenheden komen naar de
overzijde om te steunen. Waaronder meer infanterie, delen van de snipers, anti tank schutters van het
zware wapen peloton en fire support teams (teams
die eigen vuursteun en luchtsteun aansturen) om zo
het bruggenhoofd te kunnen vormen. Ondertussen
wordt er ook gezorgd voor de afvoer van gewonden
en begint de genie met de werkzaamheden voor het
creëren van de ferry overgang. De vijand maakt het
ons echter niet makkelijk en maakt effectief gebruik
van vuursteun en zet tegenaanvallen in om ons zo
terug te slaan. Door effectief gebruik te maken van
eigen vuursteun en de anti tank wapens van het
zware wapen peloton wordt het bruggenhoofd behouden. Ondertussen is de genie druk bezig de ferry
overgang te realiseren en uiteindelijk zijn zij hierin
geslaagd. De overgang van de voertuigen en overige
eenheden kan eindelijk beginnen. Aangezien de ferry’s maar 2 voertuigen per keer kunnen vervoeren
duurt het even voordat de complete eenheid aan de
overzijde is. De pelotons gaan, zodra zij alle voertuigen hebben, direct door om het bruggenhoofd uit te

Bushmaster in het veld

bouwen tot een verdediging om een tegenaanval van
de vijand af te kunnen slaan.
De verdediging wordt betrokken door alle pelotons.
Nadat de pelotonscommandant zijn gebied van verantwoordelijkheid heeft verkend en een gat constateert in zijn sector , doet hij een verzoek voor extra
steun. Even later komen er 2 Poolse tanks aangereden die onze pelotonssector komen versterken. Het
blijkt echter een uitdaging om effectief te communiceren met de Poolse collega’s en af en toe komt het
neer op gebaren taal en gebrekkig Engels. Uiteindelijk lukt het toch om de tanks op de juiste locaties
te krijgen en duidelijk te maken waar eigen troepen
zitten. In deze verdediging worden we uiteindelijk
overgenomen door het 45e painfbat, zij nemen onze
opstellingen over om daarna hun opdracht voort te
kunnen zetten.
Eenmaal overgenomen verplaatst onze eenheid zich
terug naar ATK lION. Hier staan we gereed om op
afroep weer onder begeleiding van de Marachaussee terug naar het kamp te gaan. Daar aangekomen
starten we meteen met het leeg trekken van de voertuigen en het controleren van al het materieel. De
rest van de dagen staat in het teken van onderhoud
plegen en het afronden van de oefening. Al met een
al een unieke oefening.

PERIODE IN DE WEST VAN 17 CHARLIE-’BEREN’-COMPAGNIE
Tekst: Sgt1 Cremers
Op 31 Oktober 2016 vertrok ons voordetachement
richting Curaçao om voorbereidingen te treffen voor
de hoofdmacht. In deze week stond de HOTO tussen rotatie 22 en 23 centraal. Er werd afgesloten met
de peddel overdracht, dit staat voor het overdragen
van het commando. Op 7 November 2016 arriveerde
de hoofdmacht, zij namen intrek in de voor hen bestemde verblijven voor de komende 4 maanden.

Week 1 en 2 stonden in het teken van een acclimatisatie programma geleid door de Koninklijke Marine.
Een fysieke opbouw middels vele voetverplaatsingen en presentaties omtrent het eiland. In week 3
gingen we naar het oefenterrein WACAWA, hier
maakten we een start op niveau 1 en 2 optreden. Dit
om verder te gewennen aan het klimaat met bepakking. De week erna werd dit uitgebouwd naar pelomaart 2017
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tale training in het zwembad. Ten slotte werd er van
een aardige hoogte abgeseilt namelijk de Julianabrug.
Uiteindelijk had iedereen wel zijn momentje gehad!
De volgende grote oefening was de LFX, hier werd
de eenheden de kans geboden volledig geïntegreerd
met sniper en genie als SUA op te treden. Het oefenterrein biedt de mogelijkheid om een grote firebox
te maken en een scenario van 24 uur. De LFX sloten
we af met een full scale attack met alle middelen

tons optreden in voorbereiding op de oefening Bonaire. De oefening Bonaire is aangelopen conform
een uitzending, met het stabilisatie optreden centraal. Het eiland werd opgedeeld in meerdere vakken en er werden verkenningen uitgevoerd naar de
verschillende NAI’s (Named Area of Interest). Ook
werden er sociale patrouilles uitgevoerd en KLE
(Key Leader Engagement) gesprekken met lokale
bewindslieden. Hieruit volgden de doelen waarop
acties ontplooit gingen worden. Het BWV peloton
(beteugelen van woelingen) werd getest door scenario training. Met een groot eindscenario, een ramp
met vele slachtoffers, waar zij met de lokale hulpdiensten moesten samenwerken. De oefening werd
met een groot eindscenario afgesloten waarbij we
de opponent van het eiland verdreven en Bonaire
veilig achter lieten. Ten slotte was er een BBQ met
afgevaardigden van de lokale hulpendiensten. Deze
spraken hun dank uit voor de bijdrage van de compagnie deze periode.
Tussen de oefeningen door hadden we een adventure
week. Deze bestond o.a uit het beklimmen van de
Christoffelberg, een uitdagend klimprogramma op de
Tafelberg. Ook zat er een gevechtsbaan in en men-
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waar de compagnie over beschikt. Dekkings- en snipervuur over en langs je heen was voor vele binnen
de compagnie een nieuwe ervaring.
De komende periode bereiden we ons voor op de
eindoefening, een combat scenario van 2 weken.
Daarna gaan we aan de slag met de overdracht van
onze opvolgers. Onze periode in de West was een
drukke maar leerzame periode waar we hard hebben
gewerkt, maar ook een plezierige tijd hebben gehad.

SENSOR TO SHOOTER: ANTITANK IN NAUWE SAMENWERKING MET VERKENNERS
Tekst: Elnt Timmermans.
Tijdens module E, de niveau 5 certificering van 17
Painfbat, heeft de D-compagnie voor het eerst in een
niveau 5 scenario op een effectieve manier het principe “sensor to shooter” toegepast. Dit wil zeggen
dat er een sensor is, lees: verkennerspeloton, die
informatie doorgeeft aan de shooter, in dit geval de
antitankpelotons van
de Springbok compagnie. Enkele bevindingen van dit concept
staan hieronder opgesomd. U vindt geen
concrete voorbeelden
van situaties tijdens de
oefening, maar een samenvatting van de bevindingen gedurende
de niveau 5 oefening.
Het sensor to shooter principe is op 2
manieren uitgevoerd:
centraal en decentraal
in zowel offensieve
als defensieve acties.
Centraal wil dit zeggen dat eenheden organiek bleven, waarbij de nadruk ligt op horizontale communicatie op het compagniesgevechtsnet. Bij decentraal optreden werd verkennerscapaciteit en MRAT
(Medium Range Antitank) gecombineerd, m.a.w. er
werd gewerkt met gecombineerde pelotons.
Bij offensief optreden geniet centraal optreden de
voorkeur. Een organiek verkennerspeloton, opererend over meerdere assen, onderkent een doel en
geeft informatie door aan een antitankpeloton. Deze
informatie bestaat uit: een SALTA, de hoofdwaarneming van de vijand, afbreek routes van de vijand en
een mogelijke nadering te gebruiken door eigen troepen. Vervolgens komt de shooter in positie, waarbij
de sensor ‘eyes on’ kan behouden om een Battle Damage Assesment (BDA) te geven, dan wel een Call
For Fire (CFF) kan aanvragen. Eventueel kan ervoor
gekozen worden dat de sensor na het onderkennen
van het doel, doorgaat met een eventuele opdracht in
de diepte, waarbij de eyes on wordt losgelaten.
Defensief optreden vergt een ietwat andere aanpak.
Zo levert decentraal optreden meer voordeel op bij
bijvoorbeeld veel bosgebied en een relatief groot
compagnies/pelotons vak, dit door de vele mogelijkheden voor opstellingen van de shooter. Centraal
optreden heeft juist voordeel bij weinig mogelijkheden voor opstellingen. Bij dit optreden dient het ver-

kennerspeloton als screen om waar te nemen, daar
waar de antitankpelotons achter deze screen in een
guard liggen met als doel het uitschakelen van de
vijand. Aan de hand van de gegevens die de sensor
doorgeeft, weet de MRAT capaciteit waar de vijand
komt en kan indien noodzakelijk verplaatsen naar
een verwisselopstellingen, dan wel trap 1
actie ondernemen, om
de vijand daar te slaan
waar hij is.
Zowel bij offensief als
defensief optreden, is
het belangrijk dat enkele aspecten in acht
worden
genomen.
Eenheden binnen de
D-compagnie beschikken over relatief weinig personeel en de
voertuigen zijn licht
bewapend en bepantserd. Hierdoor zijn ze
kwetsbaar voor uitgestegen infanterie en gevechtsvoertuigen. Het is dus noodzakelijk om niet gebonden te raken. Hierdoor heeft een D-compagnie een
relatief groot vak nodig: het moet de vijand geen
kans geven hen te ‘vinden’ en te ‘binden’. Het uitvoeren van een RPOL (rearward passage of lines)
in een dergelijk gevecht is lastig: de vijand kan namelijk al bij de voorste rand weerstand zijn, lees: de
gevechtscompagnieën. Een oplossing hierbij is dat
de D-compagnie stay behind operaties uitvoert. Op
deze manier vindt er geen doorschrijding van eigen
troepen plaats en is het mogelijk diepere echelons
van de vijand, dan wel hun achtergebied, aan te grijpen (shooter) en tevens het bataljon van informatie
te voorzien (sensor).
Door de MANOST-compagnie op bovengenoemde
manier in te zetten, is een D-compagnie een waardevoller bataljonsmiddel geworden. Het sensor to
shooter principe dient nog verder ontwikkeld te
worden om succesvoller te zijn. Module G, een oefening onder leiding van 43 Gemechaniseerde Brigade, is hier een uitgelezen kans voor.
Desalniettemin hebben de Springbokken collectief
laten zien waartoe ze in staat zijn: het is een eenheid die de Duitse oefenvijand flinke schade heef
toebracht en een belangrijk middel is in de toolbox
van de bataljonscommandant.
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BISON DRAWSKO MRAT 1
Tekst: Elnt A.P.J.A. Vugts, pelotonscommandant MRAT1) D cie.
Gedurende 20 januari t/m 3 februari nam het Bataljon deel aan de grote internationale oefening Bison
Drawsko. De oefening stond in het teken van het trainen op brigade niveau in een internationale setting.
Dit is iets wat de laatste jaren niet meer gebeurd is.
Het aan de ene kant aanhalen van een sterke NAVO
alliantie en aan de andere kant het trainen van de
integratie van manoeuvre, vuursteun en genie op niv
I t/m V is belangrijk om eventueel dergelijke operaties in de toekomst te kunnen uitvoeren. Als MRAT1
hebben wij tijdens deze oefening mogen proeven
van deze grote oefening. Ondanks dat we als peloton
een kleine speler in het geheel waren konden ook
wij train§en op ons eigen niveau.

Tijdens de eerste dagen konden we ons gereedmaken voor de oefening. Zoals gewoonlijk werden de
voertuigen van de trein afgereden en gereed gemaakt. De laatste spulletjes werden geregeld en
sommige Fuseliers pakten de rugzak wel drie keer
in en uit om alles maar op de goede plek te hebben.
Het oog voor detail was dan ook hoog. Zeker gezien
de weersomstandigheden wilde niemand voor verrassingen komen te staan en werd ook de sneeuwcamouflage gereed gemaakt. Na een dag oefenen
met aanvalsboten van de genie dat voor een MRAT
peloton niet vaak voorkomt, was het peloton gereed
34
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voor de actie. Er was relatief veel tijd voor het covoproces op pelotonsniveau, waardoor verschillende
deelopdrachten in groepen uitgewerkt kon worden.
Tijdens het pelotonsbevel werd dit dan ook uitvoerig door de groepscommandanten gepresenteerd.

Als D cie was de opdracht om vooraan, waar we
ons thuis voelen, in het gevecht de randvoorwaarden voor het Bataljon te creëren om een stormovergang over de rivier de Drawa te bewerkstelligen.
Verschillende bruggen moesten verkend worden en
eventueel genomen worden. Zoals von Moltke al zei
overleeft geen plan de startlijn, wat in dit geval zeker het geval was. De brigadeverkenners hadden de
rivier de Drawsko nog niet bereikt en de bruggen
waren waarschijnlijk door hindernissen (en mogelijk gesteld) niet te gebruiken. Als compagnie en peloton gingen we min of meer blind de opdracht in.
Voor MRAT 1 dan ook de ongeplande taak om de essentiële duikverkenners te lokaliseren en naar hun
bestemming te brengen om een mogelijke veerstoep
te verkennen. Door het missen van de locatie van de
duikverkenners werd het al snel een soort ‘Saving
Private Ryan’ wat later veranderde in ‘Saving Private
Scuba Diver’. Na het vinden van een aantal brigadeverkenners werd met hen het plan besproken om de
duikers op de juiste locatie te krijgen. Hieruit bleek
dat het lastig was om dit te coördineren binnen de
brigade. Uiteindelijk kon er toch contact worden
gelegd en werden de duikers naar hun locatie geëscorteerd, zodat ze de essentiële verkenning voor het
Bataljon konden bewerkstelligen.
Het bruggenhoofd kon gevormd worden en uiteindelijk mochten ook wij de oversteek maken om het
bruggenhoofd aan de andere zijde van de Drawsko
uit te breiden.

Aangekomen aan de andere kant werd al snel duidelijk dat het bruggenhoofd nog niet stond en konden
we onder vijandelijk vuur direct aan de slag. Binnen
een minuut werden de spike systemen gereed gemaakt en werden op de open vlakte twee maal T-72
tank van de Poolse oefenvijand aangegrepen. De
overige pelotonsleden lagen al klaar met het secundaire systeem, de panzerfaust, om eventueel nog
doorgebroken vijand aan te kunnen grijpen. Ondertussen was het Fire Support Team bezig met eventuele naderende vijand met zowel grondgebonden als
luchtsteun aan te grijpen. Al met al een mooie combinatie van manoeuvre, vuursteun en genie dicht op
elkaar. Om de manoeuvre te behouden was het voor
ons peloton essentieel om verder voorwaarts te
gaan om op een aantal essentiële punten een guard
uit te brengen. Op deze locaties kwamen we als peloton in aanraking met een Poolse gemotoriseerde
compagnie die onder bevel was gesteld bij het 17e.
Door ter plekke te overleggen was het plan duidelijk
dat de Polen de dreiging vanuit noord tegenhielden,
zodat wij zo effectief mogelijk onze wapensystemen
konden inzetten richting west. Deze horizontale
communicatie, zoals eerder bij de duikers, bleek
tijdens deze oefening meerdere malen noodzakelijk om zo effectief mogelijk te zijn. De guard was
uiteindelijk noodzakelijk om het gehele Bataljon op
volledige sterke aan de andere zijde van de rivier te
krijgen. Hierna werd een Hasty Defence ingericht
om een eventuele counter attack van de vijand tegen
te gaan. Door een goede analyse werd er op een aan-

tal plekken het MRAT peloton ingezet om de eerste
klap van de vijand op te vangen, dit in combinatie
met het verkpel. Het zogeheten sensor-shoot principe. De rest van het Bataljon kreeg hierdoor meer tijd
om de verdediging in te richten. Toen de vijand eenmaal naderde konden we door het uitdelen van een
‘klap’ ervoor zorgen dat de vijand gedesoriënteerd
was. Wederom was het peloton succesvol doordat
7x maal voertuig in de goed gekozen sector terecht
kwam, echter bleek mede uit vorige oefeningen het
MCTC systeem niet altijd betrouwbaar was, dit heeft
te maken met de spike/gill software die verschilt.
Toch ging de opdracht door en werden we in onze
opstellingen niet onderkend. Na de aanvalsgolf van
de vijand konden we wederom een guard inrichten.
Deze guard hebben we uiteindelijk als laatste losgelaten, waarna we onze weg naar eigen troepen terug
vonden.
Als MRAT 1 kunnen we terugkijken op een geslaagde oefening en de leerpunten meenemen naar de
volgende oefeningen. Zowel de samenwerking met
internationale partners als wel binnen de eigen eenheden van de landmacht draagt bij aan juiste uitvoering van volgende oefeningen. Mede door het
vertrouwen van de commandanten op compagnies
niveau en erboven kon zowel binnen het peloton als
Bataljon/brigade horizontaal gecommuniceerd worden en duidelijke afspraken worden gemaakt voor
een soepel verloop van de opdrachten.
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‘’VAN CHIQUE AVONDTENUE NAAR VIER LAGEN THERMOSKLEDING’’
Tekst: Anique Kluijtmans.
Totaal niet-wetende wat me te wachten stond wandelde ik ruim een half jaar geleden als verse stagiaire binnen bij 17 Painfbat GFPI. Wat begon met een
kleine cultuurshock, eindigde als een unieke ervaring rijker.
Een cultuurshock? Een beetje wel ja. Neem bijvoorbeeld het militair jargon. Wat voor de militairen onder-

ling de normaalste zaak van communiceren is, is voor
een burger af een toe een spelletje hints. Denk aan de
ontelbare afkortingen (lupa, bipla, bupapo, slaza, endex, hati’s, lima bravo) en het korte taalgebruik (pax,
dienen, negatief, inliggen, al, roger, instijgen). Dit, in
combinatie met de vele verschillende rangen en onderscheidingstekens was in het begin even wennen,
maar is nu ook voor mij de normaalste zaak.
Filmopnames, herdenkingen in Nederland en België,
Prinsjesdag, commando-overdrachten, voorbereidin-
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gen voor Curaçao, Shoot House, BBQ’s, Regimentsjaardag. Ik heb het allemaal mee mogen maken.
Vooral door de herdenkingen in Engeland heb ik het
Regiment, haar Fuseliers en de geschiedenis nog beter leren kennen. Met 15 personen uit verschillende
compagnieën en oud-strijder Max Wolff en zijn partner, vertrokken we in de ochtend van 11 november
richting de Kanaaltunnel in Calais. Alles verliep volgens plan, tot we in Engeland gearriveerd waren en
de persoon achter het stuur (ik zal geen namen noemen RA en RK) herhaaldelijk eraan herinnerd moest
worden dat ze in Engeland LINKS rijden en dat ze de
rotonde daar LINKS pakken: ‘’BA, u moet links rijden hè… BA, u moet nu echt meer naar links.. BA??
BA!!’’ Dat mijn rikketik nog uitermate goed werkt, is
tijdens die rit wel bevestigd. Na een 14+ uur durende
autoreis kwamen we dan eindelijk aan bij het hotel in
Wolverhampton waar we, na een gezellig diner met
iedereen, de dames en heren van de Royal British
Legion ontmoetten. Deze veteranen regelen elk jaar,
speciaal voor ons Regiment, de herdenking voor de
gesneuvelde Irene mannen. Prachtig om te zien hoeveel respect zij nog steeds tonen voor onze mannen
van toen en nu. De herdenking, waarbij wij eregasten
waren, was de volgende ochtend op de ‘Dutch War
Graves’ te Wolverhampton. Een prachtige begraafplaats waar het Britse leger, ondersteund door de
luchtmacht in defilé arriveerde. De grafstenen van
onze Prinses Irene mannen hadden een oranje-blauw
lint. Er werd voorgelezen, muziek gespeeld, bloemenkransen van ons maar ook van lokalen werden bij de
graven gelegd en de kanonnen werden op treurstand
gezet. Het meest indrukwekkende was het moment
dat alle Prinses Irene mannen werden opgenoemd en
de soldaten achter de witte graven een eregroet gaven: kippenvelmomentje.

Na de herdenking vertrokken we naar de Town hall
voor een receptie en werd er een presentje aan de
burgemeester aangeboden. Ook werd er met ons traditioneel drankje Calvados getoost op de vriendschap
tussen het 17e en Wolverhampton, waarbij Max Wolff
de inspirerende woorden sprak: ‘’For your tomorrow
we gave all our today’’. Na de receptie vertrokken we
naar de geboorteplaats van ons Regiment, Congleton.
In de avond hadden we in ‘dresscode chique’ (lees:
strakke pakken en mooie jurken ) een diner met de
burgemeester. Echter waren we een beetje overdressed in het restaurant (lees: ‘vreetschuurtje’) en
werden we behoorlijk aangekeken met onze bedekkende servetjes die de elegante klederdracht moesten beschermen. Dit maakte het uiteraard niet minder gezellig! Na het diner kleedde iedereen zich snel
om naar wat comfortabelere kleding en hebben we
met zijn allen nog een drankje genuttigd in de stad.
De volgende ochtend was de algemene dodenherdenking en liepen we in defilé door Congleton naar het
monument. U zal zondermeer bekend zijn met ons
‘’Volo et Valeo’’. Onze oud-strijder Max Wolff (90 jaar)
heeft deze woorden die dag meer dan waargemaakt.
Hij vertikte het om in zijn rolstoel te gaan zitten en
heeft alles (5km!) zelf gelopen. Niet alleen vanuit ons,
maar ook vanuit alle aanwezigen in Congleton werd
enorm veel respect getoond.

De dodenherdenking eindigde met een mis in de St.
Peters Church en een lunch in het gemeentehuis. Tijdens deze lunch werd ook de BC Overste Gorissen
even in het zonnetje gezet en werd er uit volle borst
meegezongen voor zijn verjaardag. Het bezoek aan
Congleton sloten we af met een rondleiding door het
museum, een drankje met de burgemeester in een
van de lokale barretjes en een diner met zijn allen
om het af te sluiten.
Het weekend Wolverhampton en Congleton was een
unieke en bijzondere kans om het Regiment en haar
tradities beter te leren kennen. Tijdens de aaneensluitende vierweekse oefening ‘Rhino Avenger’ in
Duitsland, heb ik de kans gekregen de Fuseliers en
hun werkomgeving beter te leren kennen en alles
van dichtbij mee te maken. Ik heb uren in het veld
gestaan met de OT’ers, langs verschillende compagnieën geweest, bij de Batstaf gezeten en meegekeken, opbouw van kampen en onderkomen gezien,
gewacht op wat actie, in de bosjes gezeten, actie
gezien, militair rantsoen genuttigd en het totaal niet
koud gehad (want, zoals ze me geleerd hebben: “kou
is een emotie en emotie kun je uitschakelen”). super
gaaf om te zien hoe iedereen werkt en leeft tijdens
zo’n oefening.

Mijn beeld over, en respect voor de Landmacht is
ook enorm verbreed en gegroeid. Dit komt door het
zelf zien en meemaken hoe zo’n oefening in elkaar
steekt en hoe iedereen zich staande houdt, maar ook
door de tradities, de samenhorigheid, de oud-strijders die vol trots bij elke gelegenheid nog aanwezig
zijn, de geschiedenis, verhalen en toekomstige doelen. Het is heel bijzonder om dit van zo dichtbij mee
te maken. Dat ik dit ook enorm waardeer, is wel te
merken aan het feit dat ik eigenlijk voor kerst al weg
had moeten zijn, maar er nog steeds vrolijk rondhuppel. Ik ben voorlopig nog niet weg (te krijgen)!
Volo et Valeo!
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