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Rode Draad
Dienen onder het oog des Konings
Door Hans Sonnemans, Regimentsconservator

Een garderegiment is een bijzonder regiment.Van oudsher betekent het: “dienen onder het oog van de Vorst.” Het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene is het jongste garderegiment en bestaat vanaf 1948. Koningin Juliana was de eerste
vorstin waar de Fuseliers regelmatig contact mee hadden. Uiteraard was dat vaak in gezelschap van Prins Bernhard. Hij
had al een speciale band met de Prinses Irene Brigade, daterend uit de oorlogsjaren.
Koningin Juliana en Prins Bernhard ontvingen in de periode 1948 – 1980 onder meer dictators en afgezette sjahs.
De Fuseliers waren erbij!

De inhuldiging van Koningin
Juliana op 6 september 1948 in
de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
Rechtsvoor, op de eerste traptrede, staat Luitenant-kolonel der
infanterie L. van Embden met
het vaandel van het Garderegiment Prinses Irene. Hij verving
op dat moment Luitenantkolonel Kervel, van wie hij op op
30 september 1948 formeel
het regimentscommando zou
overnemen.

Koningin Julina en Prins Bernhard inspecteren de erewacht
van het Garderegiment Fuseliers
ter gelegenheid van haar nieuwjaarsreceptie in het paleis op de
Dam in Amsterdam op
22 januari 1952.
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Van de Redactie
Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Henrie Doreleijers, hoofdredacteur.
Wijzigingen redactie
Weer gaan we afscheid nemen van
leden van ons redactieteam. Stagiaire Iris Wetzels gaat ons verlaten,
haar stageperiode zit er op en het
is haar blijkbaar goed bevallen bij
ons regiment, zo goed zelfs dat zij
besloten heeft om via de KMA
een opleiding tot officier te gaan
volgen. Wij danken Iris voor haar
inbreng en inzet voor ons blad en
wensen haar veel succes met haar opleiding. Tevens heten
we de opvolger van Iris, Lieke Appelhof, welkom en wensen haar veel succes met haar stage en de werkzaamheden
voor ons blad.
Ook onze Regimentskapitein en tevens lid van het redactieteam, Kapitein der Fuseliers Mathijs Creemers gaat ons
binnenkort verlaten, zijn termijn als hoofd sie S1 tevens
Regimentskapitein zit er op! Mathijs is al vanaf het moment
waarop hij aantrad, zeer actief betrokken geweest bij de
Vaandeldrager. Hij heeft mede aan de wieg gestaan van de
nieuwe website en zich naast zijn drukke werkzaamheden,
met een schier onuitputtelijke energie gestort op alles wat

met communicatie binnen het regiment te maken had. Mathijs, bedankt voor alles wat je voor ons regiment en de
Vaandeldrager in het bijzonder, hebt gedaan.
De opvolger van Mathijs, Kapitein Linda van Beek, heten wij
van harte welkom en wij hopen op een zelfde prettige en
vruchtbare samenwerking.

Nieuw “jasje”
De volgende stap in de vernieuwingen van ons blad is het
aanpassen van de lay-out van de voor- en achterpagina. Wij
hebben ervoor gekozen om een mooie, actuele foto van
een van de belevenissen van ons Regiment te gebruiken als
cover voor ons blad. Daardoor denken wij dat de “Vaandeldrager” weer een fris, moderner en pakkender uiterlijk
krijgt en nog meer uitnodigt om gelezen te worden. Uiteraard zijn wij benieuwd naar jullie mening!
Deadline kopij Vaandeldrager 127
De uiterste datum waarop de kopij voor de volgende
editie, Vaandeldrager 127, ingeleverd moet zijn is vrijdag
16 november 2018.
Ik wens u allen namens het redactieteam veel leesplezier!

Van de Regimentscommandant
Beste
Regimentsgenoten,
Met de beschreven grote
glimlach in mijn vorige
voorwoord van onze
Vaandeldrager gingen wij
het zomerverlof in. Een
verlof dat meer dan verdiend was en waar iedereen ook aan toe was. De
afgelopen periode is hierdoor dan ook relatief rustig verlopen voor ons garderegiment en voor ons bataljon. Toch zijn
enkele activiteiten zeer noemenswaardig.

Normandië
In juni zijn wij met onze oud-strijders en de Bravo Compagnie afgereisd naar Normandië. Samen met onze oudstrijders hebben wij D-Day herdacht en daarmee het begin
van de bevrijding van Europa. Bij de herdenking hebben wij
ook de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk mogen ontvangen: Excellentie de Gooijer. Zijn aanwezigheid was een
groot genoegen en geeft het belang aan van onze jaarlijkse
herdenking. Tevens was zijn aanwezigheid voor ons de kans
om de ambassadeur kennis te laten maken met onze tradities en ceremonieën. Het is ons duidelijk geworden dat

hij Defensie een warm hart toe draagt. De avond voor de
herdenking was er een koorduitreiking. Onze oud-strijders
hebben wederom met alle genoegen en trots de koorden
overhandigd aan onze nieuwe Fuseliers. Hoe vaak men ook
Arromanches bezoekt, het blijft indrukwekkend, zeker met
de aanwezigheid van onze oud-strijders. Oud-strijders gaan
ons voor…. , goed voorbeeld doet goed volgen.

Podiumplaatsen
Op het laatste bataljonsappèl voor het zomerverlof heb ik
alle Fuseliers nog in het zonnetje gezet die ons bataljon en
garderegiment afgelopen half jaar goed hebben vertegenwoordigd en geëtaleerd binnen Defensie en de Landmacht
in het bijzonder. Dit betroffen zesentwintig Fuseliers die
podiumplaatsen hebben veroverd op de wedstrijden zoals
ik heb verwoord in de vorige editie. Aan deze succesreeks
werd ook nog de tweede plaats toegevoegd bij de Generaal
van Wiggen-trofee en het wederom veroveren van alle podiumplekken bij de Brigade Richtwedstrijden voor de mortieren. Deze Fuseliers geven tastbaar invulling aan drie van
de vier focuspunten in mijn oogmerk, namelijk ‘de mentale
component’, ‘saamhorigheid’ en ‘competitie’. Zij hebben de
beloning dan ook meer dan verdiend en zijn oprecht winnaars te noemen.

september 2018
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Fuselier van het jaar
Op dit zelfde appèl benoemde ik tevens de Fuselier van
het jaar. Dit betreft de Fuselier die voldoet aan alle criteria
om zich Fuselier van het jaar te mogen noemen, te weten
mentale weerbaarheid, fysieke kracht, vakmanschap, voorbeeld attitude, inspirerend, bijdragend aan saamhorigheid
en onderscheidend vermogen. Ook dit jaar is er een Fuselier die ruimschoots voldoet aan de criteria. De Fuselier
van het jaar juli 2017-juli 2018 is Korporaal Bikker van de
Alfa Compagnie. De beloning is de Commanders Coin en
een eervolle vernoeming op het bord ‘Fuselier van het jaar’
welke hangt in onze Regimentsmess Congleton. Het is nog
een zeer jonge traditie, maar de traditie is zeer waardevol
en wordt gewaardeerd.
Welkom thuis
Tijdens het zomerverlof zijn de laatste verkenners van ons
bataljon teruggekeerd op Nederlandse bodem. Zij hebben
zeer professioneel en gedegen hun missie uitgevoerd in Afghanistan. Welkom thuis! Aankomende maanden is het bataljon weer compleet.
Nabije toekomst
Na het genoten zomerverlof is de blik al weer snel op de
nabije toekomst gericht, de maanden augustus en septem-

ber. We staan al weer op het punt om drie weken te vertrekken naar GÜZ (Gefechts Übungs Zentrum) Altmark in
Duitsland om de Charlie Compagnie en Alfa Compagnie
te oefenen in hun opwerktraject naar inzet in Litouwen in
2019. De voorbereidingen voor onze deelname aan de uitreiking van de Militaire Willemsorde aan Majoor de Ruiter
(CLSK) zullen bij het verschijnen van deze Vaandeldrager
al weer achter de rug zijn. Ik heb mijn felicitaties namens
ons Garderegiment al overgebracht. En de voorbereidingen
voor de deelname aan Prinsjesdag en de herdenkingen in
Roermond en Beringen zijn ook in volle gang. Na september wordt het niet rustiger, maar daar zal ik in mijn volgende voorwoord weer op ingaan. Ons Regiment en bataljon
gaan op vele sporen verder, maar met onze Fuseliersmentaliteit ben ik overtuigd van succes. Maar dat het wederom
intensief en uitdagend wordt, dat is evident.

Regimentsgenoten,
We zijn jong en springlevend en dat blijven wij ook.
Ik kijk uit naar de toekomst!
Het gaat u allen goed, leve het Regiment!
Volo et Valeo!
Uw Regimentscommandant

De nieuwe Regiments- en Bataljonsadjudant
Tekst: Adjudant der Fuseliers van de Wijngaart
Even voorstellen
30 mei jl. heb ik de functie van uw Regimentsen
Bataljonsadjudant
van het Garderegiment
Fuseliers Prinses Irene
en het 17e Pantserinfanteriebataljon GFPI overgenomen van Corné
Brands. Omdat sommigen van u mij niet of nauwelijks kennen, wil ik mij via deze weg verder voorstellen.
Samen met mijn vrouw Sandra en onze twee kinderen, die
beide studeren, zijn wij woonachtig in Elshout. Een dorpje
vlakbij de Loonse en Drunense duinen in Midden-Brabant.
Mijn militaire loopbaan begint bij het 43e Pantserinfanterie Bataljon in Assen. Na het afronden van de Koninklijke
Militaire School (KMS) word ik daar in 1990 geplaatst als
groepscommandant. In 1995 doet zich de kans voor om
naar het Korps Commando Troepen (KCT) in Roosendaal te gaan. Als onderofficier heb ik daar diverse functies doorlopen zoals Plaatsvervangend Ploegcommandant,
Sergeant-majoor Operatien, Pelotons Sergeant-majoor,
Sergeant-majoor Commando-opleidingen en Compagnies
Sergeant-majoor. In deze periode heb ik diverse uitzendingen meegemaakt zoals in Bosnië, Afghanistan en Irak.
In 2012 werd ik tewerkgesteld als Instructeur Primaire
Vorming op de School Verdere Vorming van de KMS. Na in
2014 zelf de Sergeants Major Course (SMC) aan de United
4
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States Sergeant Major Academy met goed gevolg te hebben
afgerond, werd ik tewerkgesteld op hetzelfde instituut als
instructeur. Het was een bijzonder moment om samen met
het hele gezin drie jaar in de Verenigde Staten te mogen
verblijven voor Defensie. In de zomer van 2017 word ik
geplaatst op de Sectie G5 van de Brigadestaf van de 13e
Lichte Brigade.
Trots, verbondenheid en saamhorigheid. Het waren de drie
woorden die ik ook al heb genoemd tijdens mijn functieoverdracht. Trots op het regiment waartoe wij behoren,
verbondenheid met het Koningshuis en onze oud-strijders.
De sterke band die wij als regiment nog steeds hebben
met de oud-strijders geeft aan hoe belangrijk onze verbondenheid is met de voormalige Prinses Irene Brigade en het
voortzetten van haar tradities. Saamhorigheid is de sfeer
die er heerst binnen het regiment en bataljon. Met elkaar
elke opdracht uit willen en kunnen voeren. Ik ben er heilig
van overtuigd dat de trots, verbondenheid en saamhorigheid die ons zo typeert, de voorbereidingen en uitvoering
van missies waar ook ter wereld een stuk makkelijker laten
lopen. Want uiteindelijk is dat onze core business: het uitvoeren van opdrachten en missies.
We zitten in een periode waarbij er binnen, maar ook buiten het regiment veel gebeurt. Van de mannen en vrouwen
in het bataljon wordt veel gevraagd.Veel gevraagd van jullie
flexibiliteit, creativiteit, professionaliteit, doorzettingsvermogen, om maar een paar kerneigenschappen te noemen.

Van wat ik tot nu toe heb mogen ervaren ben ik oprecht
trots om jullie Regiments- en Bataljonsadjudant te mogen
zijn en ik zal er alles aan doen om het Regiment Garde
Fuseliers Prinses Irene zo goed mogelijk te vertegenwoor-

digen en jullie daar bij te staan daar waar nodig om samen
de klus te klaren.
Volo et Valeo!!

Het staatsbezoek van Koningin Elizabeth II van
Groot-Brittannië aan Nederland in 1958. Ze
arriveerde in de haven van Amsterdam met het
Koninklijke jacht “Brittannia”. De vorstinnen
worden begroet door Kapitein der Fuseliers J.
Brouwer, commandant van de erewacht. Prinses
Irene is te zien op de foto rechts achter haar
moeder. Niet zichtbaar is Prinses Beatrix, die
rechts naast haar staat (op de foto links).

Van de Stichting Brigade en Garde
Tekst: Arie Vermeij, Brigade-generaal der Fuseliers b.d.,Voorzitter Stichting Brigade en Garde
Defilé Nederlandse Veteranendag
Tijdens het defilé van de Nederlandse Veteranendag op 30
juni 2018 viel het mij op dat sommige andere regimenten
met veel meer veteranen deelnamen dan wij als GFPI. Met
wat direct betrokkenen bespraken wij waar dat aan kon
liggen? Het begint uiteraard met de voorbeeldfunctie; als
officieren en onderofficieren die net met FLO zijn niet het
goede voorbeeld geven door deel te nemen, wat moet je
dan van de echte jongeren verwachten. Conclusie: BD-ers,
adjudanten, kapiteins, majoors, oversten, kolonels, etc. geef
het goede voorbeeld en neem deel aan het defilé!
Een ander onderwerp is uiteraard het tenue; daarover
schrijft Brigade-generaal der Fuseliers Roland de Jong al
over in zijn rubriek als voorzitter VVVGFPI en daar wil ik
mij dan ook van harte bij aansluiten.
Nog een andere onderwerp is de fysieke gesteldheid van
een deel van onze veteranen. Er zijn er zeker een stuk of
10 (die ik allen al heb gesproken) die wel zouden willen
deelnemen, maar het niet meer volhouden; die moeten dan
gewoon in een rolstoel worden geduwd, zodat zeker zij
die de kastanjes uit het vuur hebben gehaald, nu van het
applaus van het publiek mogen genieten. Dit is nog slechts
een wild idee van uw voorzitter en hierover zal nog nader
overleg plaatsvinden.

Steunfonds Prinses Irene en het Noothoven van
Goor Fonds
In het februari nummer heb ik de mogelijkheden van het
Steunfonds nog eens toegelicht, ook voor de jonge vetera-

nen van de Fuseliers. Dat stukje sloot ik af met de opmerking
dat er binnenkort ook bij u een brief met een verzoek om
een kleine donatie op de deurmat zou vallen. Dat is inmiddels allemaal gebeurd en ik meld u als Voorzitter van het
Steunfonds dat we met deze actie tot nu toe ruim 5000 €
hebben opgehaald aan donaties, waarvoor mijn grote dank!
Een speciaal woord van dank richten wij aan onze naamgeefster HKH Prinses Irene, die als beschermvrouwe niet alleen
inspirerend voor ons is, maar ook ons steunfonds met een
zeer genereuze gift heeft aangevuld.

Overste Andy van Dijk met FLO
Luitenant-kolonel der Fuseliers Andy van Dijk is op 22 augustus 2018 met Functioneel Leeftijds Ontslag gegaan. Hij
is al meer dan 15 jaar de drijvende kracht achter/binnen de
VVVGFPI. Om deze reden heeft hij op 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Wij hopen dat hij in deze
nieuwe fase van het leven zijn draai snel kan vinden en dat
we nog vele jaren van zijn inzet en energie mogen genieten in onze GFPI-verenigingen. Uiteraard bedanken wij hem
ook voor zijn initiatief om voor zijn afscheidsreceptie i.p.v.
cadeaus om donaties voor het Steunfonds te vragen.
Jan Van Lieverloo 25 jaar Diaken
Op 23 september 2018 viert Kolonel b.d. Jan van Lieverloo
zijn 25 jarig jubileum; een groot deel van die 25 jaar heeft hij
besteed aan onze Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht
en vooral bij GFPI. Daarvoor zijn wij hem veel dank verschuldigd. Jan, veel dank voor jouw goede geestelijke zorg
aan ons besteed en we hopen dat je dat nog vele jaren mag
voortzetten.
september 2018
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In memoriam
Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade
Prinses Irene, de Indiëbataljons van het Garderegiment Prinses Irene en van overig delen van ons regiment. Wij wensen de
naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. Mogen zij rusten in vrede!

VOSKNBPI
Mevrouw M.F. Schenkel-Pluijgers		
Mevrouw L.F.A. Hummelman-Legierse		
De heer Th. De Kort		
Mevrouw Bierens - van Batenburg		

23 juni 2018
21 juli 2018
31 juli 2018
23 september 2017

Sint Annaland
’s-Hertogenbosch
Venlo
Roosendaal

5de Bataljon GRPI
De heer J. Alderen		

2 augustus 2018

Aalsmeer

7de Bataljon GRPI
De heer J.M. Romeijn		

2 mei 2018

Rotterdam

VVVGFPI
Kpl 1 b.d. L.L. (Lucien) Beuving		

25 juli 2018

Groningen

Vereniging Van Veteranen GFPI
Voorzitter: Brigade-generaal Roland de Jong, adres via secretariaat.
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

Tekst: Brigade-generaal der Fuseliers Roland de Jong
Voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI
Door de zeer droge en warme zomer waren veel bomen
dit jaar vroeg bruin gekleurd en lieten ze hun bladeren
begin augustus al vallen. Toch is de herfst pas net gestart.
Hoog tijd om even terug te kijken op de evenementen waar
onze vereniging afgelopen zomer bij betrokken is geweest.

Nederlandse Veteranendag
Op de laatste zaterdag van juni vond traditiegetrouw de
Nederlandse Veteranendag weer plaats. Ook deze dag was,
net als vele andere dagen deze zomer, zonovergoten en
warm. Helaas heb ik er zelf helaas niets van meegekregen
(behalve de televisiebeelden), want het griepvirus had mij
dat weekend goed te pakken.
Het programma van de Veteranendag is nauwelijks verrassend meer te noemen, maar dat neemt niet weg dat steeds
meer mensen het Malieveld en omstreken bezoeken. Veteranen om met elkaar bij te praten, maar vooral ook mensen
die de veteranen voor hun inzet willen bedanken. Dat is
6
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een goed teken. We kunnen dan ook terugkijken op een
geslaagd evenement. Op het Malieveld stond de tent van
onze vereniging naast die van onze ‘buren’ van 42 BLJ. Ook
dat is een goed teken. We zien dat er een grote wisselwerking van personeel is tussen de twee infanterie-eenheden
in Oirschot. Het is dan goed om ook als veteranenverenigingen gezamenlijk op te trekken en elkaar vooral niet als
concurrenten te zien. We dienen beiden hetzelfde doel.
Mocht je tent niet bezocht hebben, dan moet je dat een
volgende keer zeker doen. Grote kans dat je dan mensen
tegenkomt die je lang niet hebt gezien.
De Veteranendag is een eerbetoon aan de veteranen in
Nederland en daarbij neemt het bekende defilé een heel
belangrijke plaats is. Jonge en oude veteranen trekken gebroederlijk langs onze Koning en het publiek om een warm
applaus in ontvangst te mogen nemen. Wat opvalt, is dat
ons detachement qua grootte wat schril afsteekt tegen dat
van de andere regimenten. Dat is opmerkelijk, omdat onze

vereniging als één van de eersten is opgericht en over een
groot aantal leden beschikt. Als bestuur hebben we nagedacht over wat hiervan de oorzaak zou kunnen zijn. Een
reden is naar onze mening dat vooral veel jonge(re) veteranen wat aanhikken tegen het tenue. De oudere generatie zal zich goed thuis voelen in het veteranentenue van
ZKH Prins Bernhard met blauwe blazer en grijze pantalon,
maar dat geldt niet of in veel mindere mate voor de jonge
garde. Als bestuur willen we daarom niet langer vasthouden
aan dit veteranentenue voor het Defilé. Natuurlijk mag het
blauw/grijs gedragen worden door hen die dat prettig of
gewenst vinden, maar wij gaan een poloshirt laten ontwerpen dat gewoon op een spijkerbroek gedragen kan worden.
Met onze regimentskleuren moeten we daar toch iets flitsends van kunnen maken!

Overlijden Lucien Beuving
Helaas is er naast de vele hoogtepunten in de afgelopen periode ook heel triest nieuws te melden.Via het Veteraneninstituut bereikte ons het bericht dat Lucien Beuving - een van
onze leden die deelnam aan de missies SFOR 1 en SFOR 5
- als gevolg van een noodlottig ongeval op 25 juli jl. is omgekomen. Namens ons bestuur is Luitenant-kolonel b.d. Henk
Laurens aanwezig geweest bij de uitvaart in Groningen. Hoewel Lucien de dienst inmiddels had verlaten, was er ook een
grote groep oud-collega's van de B Compagnie van 44 Pantserinfanteriebataljon onder leiding van toenmalig compagniescommandant Glenn Bloemberg aanwezig. In die groep
zat ook een aantal oud-Fuseliers die met de C Compagnie
vanuit ons bataljon indertijd over zijn gegaan naar het 44e.
Zo kreeg de uitvaart toch wat militair ceremonieel, hetgeen
door de familie zeer op prijs werd gesteld.
Voorlichting nieuwe leden
Zoals bekend zijn delen van het bataljon afgelopen periode
teruggekeerd van hun missies in Mali en Afghanistan. Daarmee heeft het regiment er een grote groep nieuwe veteranen bij. Om wat meer bekendheid aan onze vereniging en
haar doelstellingen te geven, had het bestuur al eerder het
idee opgevat om voor de ‘terugkeerders’ een presentatie
over de VVVGFPI te verzorgen tijdens de recuperatie-oefening. Als voorzitter zag ik daar een schone taak voor mezelf
weggelegd. Waar ik even geen rekening mee had gehouden
was dat de oefening van de Mali-gangers in het Duitse Winterberg werd gehouden. Het werd dus een lange reis voor
een vrij korte presentatie, maar het was het zeker waard. De
tweede presentatie voor de Fuseliers die zijn teruggekeerd
vanuit Afghanistan, was gelukkig een stuk dichter bij huis in
het vertrouwde Oirschot.Vanaf deze plaats wil ik alle nieuwe
leden nogmaals van harte welkom heten!
“Operatie MacKenzie”
In mijn vorige schrijven kondigde ik de “OPERATIE MACKENZIE” onder leiding van Colin Bal reeds aan en die is
inmiddels “uitgevoerd”. Ik ga daar verder niets over verklappen, want in een prachtig verslag laat hij verderop in
deze Vaandeldrager zelf weten hoe het allemaal is verlopen.
Het leest als een spannend jongensboek, dus ik beveel het
van harte aan. Zeker voor de mensen die in Bosnië hebben
gediend, zullen de plaatsnamen en herkenbare plekken veel
herinneringen oproepen.

Hierboven twee voorbeelden van een mogelijk “hip” veteranentenue.
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BLIK VOORUIT
Op zaterdag 1 september vindt de jaarlijkse Nationale
Herdenking bij het Indië-monument in Roermond plaats.
De VVVGFPI en de VOSIB zullen daarbij vertegenwoordigd
zijn. In Waalre vindt op 12 september de 74e provinciale
herdenking van Brabants gesneuvelde militairen en verzetsstrijders plaats. Hierbij zal de VVVGFPI aanwezig zijn. Dat
geldt evenzeer voor Prinsjesdag op 18 september. Leden
van onze vereniging zullen dan deel uitmaken van het erecouloir. Ik realiseer me ten zeerste dat de genoemde data
achter ons liggen op het moment dat deze Vaandeldrager
op de deurmat ploft. Logischerwijs moet ik echter de kopij

op een veel eerder moment aanleveren bij de redactie. Beschouw dit dus maar als een aankondiging van de thema’s
in mijn volgende column!
Tot slot zal op 24 november de jaarlijkse reünie van de
Parade-eenheid plaatsvinden op Bronbeek. Ook hier kom
ik de volgende keer graag op terug.
Ik wens u allen veel leesplezier met deze Vaandeldrager en
hoop u bij één van de volgende evenementen te mogen
begroeten.
Uw voorzitter

Nederlandse Veteranendag
Tekst: Aalmoezenier Jan van Lieverloo
Het is even een korte investering om je aan te melden bij
het Veteranen Instituut voor gratis vervoer en vervolgens
bij één van onze verenigingen, maar dan heb je ook wat.
Niet alleen brengt de trein je tot bijna aan het Malieveld,
maar ook krijg je voldoende bonnen voor lunch, diner en
drankjes. Kortom vergeet het niet!
Het is een gezellige drukte in de trein die ik neem richting
Den Haag. Vanuit sommige coupés hoor je (oud-) collega’s
elkaar toeroepen en links en rechts wordt zelfs een lied
ingezet dat aanstekelijk wordt overgenomen. Met glinsteroogjes en een beetje ondeugend zitten oude veteranen,
soms 90+, te genieten. Alhoewel, een enkeling staat in de
drukke trein, en het laat zich aanzien dat niet alle reizigers
een militaire opvoeding genoten hebben want ze blijven
met hun jonge jaren rustig zitten terwijl de “oudjes” dan
maar blijven staan.
Het is aanschuiven in Den Haag richting Malieveld. Je proeft
meteen al een goede sfeer en een drukte van belang. Met
grote borden is aangegeven waar de regimenten en onderdelen te vinden zijn. Na de begroeting van oud-collega’s
van verschillende krijgsmachtdelen die ik tegenkom meld
ik me bij Dirk Norder, die al op de uitkijk staat
om “zijn” gasten te ontvangen. Een warm welkom
wacht me van de leden van de verschillende verenigingen van het regiment.
De temperatuur loopt gestaag op in de tent en
dus is het geen straf om richting defilé-opstelplaats te bewegen.
En dan gaat het van start: “veteranen…, voorwaarts mars!”, roept Dirk Norder als een volleerd delegatieleider. And off we go. Het blijft indrukwekkend, drie en soms vier rijen dik staan
toeschouwers te applaudisseren voor de passerende eenheden. Het blijft altijd de vraag wie nu
naar wie kijkt, maar hoe afstandelijk je dit ook
beleeft, het geeft toch een kick. Langs de kant en
op de tribune ontwaar ik links en rechts oude
bekenden, ook van het Garderegiment. Bij de
hoofdtribune aangekomen kunnen we de Koning
en Militaire legerleiding nog beter aanschouwen
8
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omdat Dirk, zoals het hoort, “hóóófd…, rechts!” commandeerde. En jawel, trots komt een oud-strijder overeind,
salueert naar de passerende veteranen van het regiment.
Generaal-majoor Hemmes ontbreekt niet, zit weliswaar op
de tribune, maar “alive and kicking” en vol passie.
Teruggekeerd op het Maliveld wappert de vlag van het regiment tussen de vele tenten van diverse verenigingen. Gestoken in oranje polo’s wordt ieder die passeert hartelijk
welkom geheten en ook het traditionele glaasje Calvados
ontbreekt niet. Onder de bezielende leiding van Melanie
voelt het als een huiskamer.
Van mij dus geen negatief woord over deze veteranendag.
Of het moet het stof geweest zijn die in no-time onze glimmende schoenen bestofte. Maar ook aan een doek had
Dirk gedacht. En volgend jaar ligt er een nieuwe grasmat
op het Malieveld. En laten we eerlijk zijn, stoffig was het
wel vaker...
Volgend jaar hoop ik op nog meer deelnemers van het Regiment. Het is echt de moeite waard.

Vereniging van Officieren
der Garde Fuseliers Prinses Irene
Voorzitter: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Leen Noordzij
Secretaris: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Peter Aerts
Penningmeester: Majoor der Fuseliers Helga van Stratum-Meindertsma
Contact: vvogfpi@fuseliers.nl
Overige informatie: www.fuseliers.nl

Uitnodiging Verenigingsactiviteit VVOGFPI
Tekst: Kapitein der Fuseliers M. Creemers, Secretaris VVOGFPI
Het bestuur van de Vereniging van Officieren der Garde Fuseliers Prinses Irene nodigt haar leden van harte uit voor
de algemene ledenvergadering en de kameraadschappelijke
maaltijd van onze vereniging op donderdag 11 oktober 2018.
Dit jaar worden onze leden voor de ontvangst van de algemene ledenvergadering en het aperitief verwacht in restaurant “Hof van Solms”. Vervolgens zal hier ook de kameraadschappelijke maaltijd plaatsvinden. Wij verzoeken onze
leden zich voor 4 oktober 2018 digitaal aan- dan wel af te
melden via de aanmeldpagina. Na aanmelding en betaling
ontvangt u een bevestigingsmail met de specificatie van uw
deelname en betaling.

Programma:
17.30 uur
ontvangst ALV
18.00 uur
aanvang ALV
18.30 uur
ontvangst genodigden / aperitief
19.45 uur
aanvang diner
24.00 uur
einde diner / aansluitend gezellig samenzijn
01.00 uur
sluiting

Link naar aanmeldpagina: https://www.fuseliers.nl/verenigingen/vvo-gfpi/aanmelden-verenigingsactiviteit/.
Overige informatie v.w.b. deelname, overnachten, eigen bijdrage en locatiegegevens vindt u via https://www.fuseliers.
nl/verenigingen/vvo-gfpi/verenigingsactiviteit/.

Verenigingsmaaltijd 2017, met op de foto de Belgische delegatie van het
bataljon Bevrijding / 5e Linie.

Koningin Elisabeth II en Koningin Juliana passeren
de erewacht van het Garderegiment Fuseliers in
Amsterdam, tijdens het staatsbezoek in 1958.
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Vereniging van Oud-Strijders Koninklijke
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Voorzitter: Generaal-majoor b.d. R.W. Hemmes, Thorbeckelaan 74, 2564 BS ’s-Gravenhage
Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht aan: Nelleke Swinkels – van de
Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best, of e-mailadres:VOSKNBPI@Fuseliers.nl. Tel: 0499-374444 en
tel: 06-54796857. Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.
Bankrekening (IBAN): NL89 RABO 0334 2067 15 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 is weer voorbij, die mooie zomer!
Na een lange en hele warme zomer, zoals wij nog nooit hebben meegemaakt, zijn we weer aan ons normale leven gewend geraakt. We moeten er weer rekening mee houden
dat we regenkleding en paraplu meenemen als we de deur
uitgaan. Daar hoefden we in de afgelopen maanden niet aan
te denken. Het grote voordeel van dit mooie weer is dat alle
herdenkingen en evenementen heel prettig verlopen zijn.
Nationale Veteranendag
De Nederlandse Veteranendag was weer uitstekend georganiseerd en een groot feest voor allen aanwezige veteranen. De Haagse burgemeester Krikke was de avond tevoren gastvrouw op een bijeenkomst voor veteranen uit Den
Haag. De aanwezige Irenebrigade- makkers hebben zich
best geamuseerd en waren blij dat zij met de tram naar
huis konden, na al die verfrissende biertjes!

Herdenkingen en koorduitreiking in Hedel
Op 6 september is de jaarlijkse herdenking in Beringen geweest, op 7 oktober gaan we naar Tilburg en op 10 november naar Wolverhampton. Wij hopen dat alle herdenkingen
weer even mooi verlopen en vooral zonder regen. Dat laatste geldt ook voor 15 november, als we naar Hedel gaan
voor een beëdiging met daarna een koorduitreiking.
U allen wens ik de komende maanden nog heerlijke nazomerse dagen, zoals we de afgelopen maanden ook hebben
gehad.
Ik hoop dat velen in de gelegenheid zijn om de herdenkingen bij te wonen.
Ik kijk naar u uit.

Sjah Mohammad Reza Pahlavi van Perzie (Iran)
op 20 mei 1959 tijdens het staatsbezoek aan
Nederland. Hij verlaat hier het paleis op de Dam
in Amsterdam. Links van hem Koningin Juliana,
rechts achter Prins Bernhard. De zeer westersgezinde sjah werd in 1979 verdreven, toen ayatollah
Khomeini aan de macht kwam.

President Manuel Prado Ugarteche van Peru is op
7 maart 1960 in Nederland voor een staatsbezoek.
Hier inspecteert hij, samen met Koningin Juliana,
de erewacht voor het paleis Huis ten Bosch in Den
Haag. Commandant van de erewacht is Kapitein
der Fuseliers J.A.C. Rozendaal.
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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

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 toenmalig 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.
Hieronder het vervolg van de beschrijvingen in alfabetische volgorde van de M. T. manschappen tot het moment van inscheping. (Redactie: vanwege de authenticiteit is de oorspronkelijke
bewerking van J.L. Baas, onverkort weergegeven).

Victor Strack van
Schijndel
Was dienstplichtig soldaat,
geboren te Rotterdam op
10 Juli 1926, op het moment
dat hij in militaire dienst ging woonde hij aan de Ceintuurbaan nummer 28B, hij was het zesde kind uit een gezin met
zeven kinderen. Groeide op in de Rotterdamse volkswijk
Crooswijk en had tot 1940 een onbezorgde jeugd, zijn
wereld veranderde na de inval van de Duitsers. Hij maakte
het bombardement van Rotterdam van zeer nabij mee, het
ouderlijk huis ontsnapte aan de massale branden doordat
op het laatste moment de wind draaide. Door de oorlogsjaren veranderde het spelen op straat nogal drastisch, dat
werd nu spelen in het puin en vlotvaren in de kelders van de
verwoeste Amsterdamse bank aan de Coolsingel. Ook werd
hier de term ‘puinvoetbal’ geboren.Tussen de bedrijven door
werden de lagere en middelbare school doorlopen zonder
al te veel problemen. Typisch was dat van de weinige gebouwen, die rond de Goudsesingel lagen en gespaard bleven, zijn
school er één van was. In 1944 kwamen de razzia’s op gang
waardoor veel landgenoten aan de Arbeitseinsatz ten offer
vielen, maar met enig geluk wisten de ouders samen met Vic
en zijn oudste broer daar aan te ontkomen en waren vanaf
die tijd gedwongen onder te duiken. Daar kwam begin 1945
een einde aan toen Vic en zijn broer werden opgepakt en in
het concentratiekamp Amersfoort belandden. Ondanks dit
onfortuin hadden zij weer geluk want toen de trein hen naar
het concentratiekamp Neuengamme zou vervoeren werden
zij gebombardeerd, daardoor bleven zij de ellende van het
concentratieleven bespaard en konden tot de bevrijding in
Nederland blijven. Na de oorlog volgde Vic nog enkele administratieve cursussen en werkte als boekhouder bij een Rotterdams transportbedrijf, en behaalde daar ook zijn rijbewijs.

Op 7 November 1945 meldde ook hij zich in de Menno van
Coehoornkazerne in de wijk Klarendal te Arnhem, en daar
begon zijn militaire loopbaan.Vic kwam terecht bij het 4e Bataljon Prinses Irene en werd ingedeeld bij Ondersteuningscompagnie en wel bij het Infanterie-pionierspeloton onder
het commando van de Eerste Luitenant Kerssemakers . Na
diverse opleidingen komt het inschepingsverlof en daarna inscheping op het m.s. Tabinta.

Harry Timmermans
Geboren op 24 maart 1921 en was Sergeant oorlogsvrijwilliger, M.T.O. plaatsvervanger van Eerste Luitenant A. v.d.Veen,
op het moment dat hij in militaire dienst gaat woont hij in
de Fuchsiastraat 154 in den Haag.Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij deelgenomen aan het verzet. Al in een vroeg
stadium weet hij in Engeland te komen en meldt zich als
O.V.W-er, in 1945 wordt hij ingedeeld bij de D.N.V.N. in Keseick alwaar een chauffeurs opleiding wordt gevolgd. Daarna
krijgt hij een technische opleiding voor alle militaire voertuigen, incl. rupsvoertuigen.Terug in Nederland krijgt hij de rang
van Sergeant en wordt in de Menno van Coehoornkazerne
te Arnhem instructeur bij de M.T. van het 4e Bataljon Prinses
Irene. Met de rang van Sergeant gaat hij mee op de Tabinta
naar voormalig Nederlands Indië, voor de M.T. manschappen
is vanaf die tijd zijn roepnaam Timmy, en wordt in het algemeen ervaren als iemand die niet op zijn strepen staat
Tommy Tol
Was dienstplichtig soldaat, geboren op 1 januari 1926 te Volendam, alwaar hij op het moment dat hij in militaire dienst
ging woont in de Haringstraat nummer acht. Het was ook
een echt Volendams gezin waar Tom deel vanuit maakte en
bestond uit negen personen, twee zussen, en twee broers
liepen in de traditionele Volendamse klederdracht. De mannen van dit huishouden werkten allemaal in de vis. Toen Tom
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een jochie van twaalf jaar was ging hij als fietsjongen naar
Amsterdam om daar de visbestellingen rond te brengen,
dat gebeurde met een transportfiets met een grote mand
voorop. Om bij de trappers te kunnen komen had men houten klossen aan de trappers gemaakt. Voor zo’n jochie viel
dat niet mee, vooral in de winters die toen streng waren.
Natuurlijk was het niet zo druk in die tijd. De laatste jaren
van de Tweede Wereldoorlog werkte Tom in de visrokerij
van Volendam. Ook zijn oudere broers werkten daar, maar
bij een razzia sliepen zij in de rokerij. Soms ook wel in de
eendenhokken even buiten Volendam, het stonk daar vreselijk, het slapen in de rokerij was dan toch even prettiger.Toen
de oorlog was afgelopen kon Tom dus weer zijn oude werk
in Amsterdam oppakken, maar zoals bij alle andere jeugdige personen was die tijd voorbij gegaan zonder daar enige
vreugde aan te beleven.Toen kwam de brief waarmee te kennen werd gegeven dat Tom gekeurd moest worden voor de
militaire dienst en later moest opkomen in Amersfoort bij
het Artillerie Meetregiment, zoals de anderen waarmee Tom
later werd overgeplaatst naar Arnhem om te worden ingedeeld bij
de Staf Compagnie van het 4e Bataljon Prinses Irene en bij de M.T.
kreeg hij zijn chauffeurs opleiding.

Wim Uitentuis
Was dienstplichtig en woonde in
Edam aan de Graaf Willemstraat op
nummer 15, toen hij in militaire
dienst kwam. Zijn ouders waren veehouders en Wim werd daar op acht
jarige leeftijd al ingezet om het melken te leren en toen hij die kunst onder de knie had moest hij voor- en na
schooltijd helpen op de boerderij bij
het melken. Dat betekende ‘s morgens
vroeg opstaan en ‘s avonds bijtijds naar
bed. De veestapel was niet groot, de
twaalf koeien brachten amper genoeg op voor een gezin van
vijf personen, daarom was vader Uitentuis begonnen met
een kleine melkwijk onder de buren. Maar de melk was soms
zo vers dat de vrouw van de bakker er zich soms over beklaagde en vroeg of de melk soms opgewarmd was. Wim en
zijn drie jaar oudere broer Arian moesten om de beurt ‘s
avonds de melk bij de buren bezorgen. Het was goed leven
op de boerderij, ‘s winters was het altijd lekker warm in de
koeienstal en zomers waren zij vaak op het land in de buitenlucht. De boerderij was echter gelegen midden in de stad
Edam, daarom moesten ze op de fiets naar het land om te
melken, het was maar tien minuten fietsen maar toch altijd
bezwaarlijk met het oog op het slepen van de emmers en
dergelijken. Over slepen gesproken, zomers moest het hooi
van het land worden gehaald en naar Edam worden gebracht,
dat ging met paard en wagen maar soms gebeurde dat ook
wel eens met een zogenaamde ‘koeboot’, ook dat was een
hele sleperij. Zo ook als de koeien in de winter op stal stonden, dan moest de mest en de gier naar het land worden
gebracht per paard en wagen, of soms per boot, als het ijs
sterk genoeg was werd gebruik gemaakt van een grote slee
12
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met daarom een grote kist van ongeveer drie kub. inhoud.
Wim en zijn oudste broer stonden dan op scherp door middel van een paar schaatsen, het is wel eens gebeurd dat het
totaal gewicht van de slee te groot was en door het ijs zakte,
dat gebeurde ook wel eens als de boot met teveel mest beladen was. Die ‘koeboot’ lekte ook een beetje waardoor
deze al gauw te diep kwam te liggen. Ook werd het hooi
soms met die boot binnen gehaald, dat was altijd een erg
warme tijd, die begon in midden juni en duurde in de regel
tot half juli. Het hooioogsten werd hoofdzakelijk met de
hand gedaan, eerst het gras maaien, daarna keren en schudden, dan in harken en hopen maken. Wim kreeg samen met
mijn broer Arian speciaal vrij van school om mee te helpen
bij dit werk, de bezigheden die verband houden met dit werk,
daarvoor is een speciale handigheid vereist, die hadden wij
van jongs af aan geleerd en zij konden dan ook tegen een
volwassen persoon op. Het thuis rijden van het hooi was altijd leuk, wij mochten dan boven op het hooi meerijden. Als
het hooi wat vroeg in het jaar was binnen gehaald, begon het wel eens te
broeien en dat was een prettige aroma. Als het te heet werd moest er
iemand bij komen met een speciale
temperatuurmeter, dan werd de
temperatuur in het midden van de
hooiberg opgemeten en als deze te
hoog was, werd spitten aangeraden
om een eventuele brand tegen te
gaan. Er werd dan een gat gegraven
midden in de hooiberg met behulp
van een graaf, dat is een soort spade die in een punt uitliep en erg
scherp was. Hoewel op jonge leeftijd moest worden bijgesprongen
met al deze werkzaamheden, ging
Wim en zijn broer toch ieder jaar
logeren bij een oom en tante.
Wim ging dan een paar weken naar Alkmaar en de
broer naar Halfweg. Maar voordat zij weggingen moest altijd
het land worden geslecht, dat wil zeggen: de stront moest op
hopen worden gebracht door middel van een slechtvork,
maar ook moesten wij nog stekels prikken, dat hield in dat
alle stekels uit de grond moesten worden getrokken. De
jongste zoon van het gezin was Cees, hij werd geboren in
1930, ondanks dat hij het melken ook op jeugdige leeftijd had
geleerd werd hij niet zo vaak bij werkzaamheden op de
boerderij aan het werk gezet, hij ging later naar de ULO en
kreeg daardoor een baan op een kantoor.Wim en zijn broer
Arian verlieten de Openbare Lagere School op 14 jarige leeftijd en gingen toen full time op de boerderij werken. Ondertussen had vader Uitentuis zijn melkwijk uitgebreid tot een
zaak in zuivelproducten en had er zelfs een klein winkeltje bij,
hij was niet meer nodig op de boerderij, want dat konden
zijn twee zoons wel af. Wim was na het verlaten van de lagere school een vierjarige cursus gaan volgen op de Landbouw winter school te Purmerend en slaagde voor zijn diploma. De boerderij was eigenlijk te klein voor een volledige
dagtaak en daarom werd er ook gewerkt op omliggende
boerderijen. Wim werkte ook als stoker op het Stoomge-

maal waar het water op pijl werd gehouden. Dat was niet zo
makkelijk met de spertijden die waren ingevoerd tijdens de
bezettingstijd. Het gebeurde wel eens dat het 14 dagen achter elkaar had geregend en dan moest er 24 uur per dag
worden gemalen. Het probleem was dat er maar twee ploegen waren die om beurten acht uur werkten, maar dat liep
in de war door die spertijd. Er werd toen overgegaan op 12
uur achtereen werken en dan 12 uur vrij, maar toen dat gebeurde was het alleen maar werken en slapen en was iedereen blij toen er een regenvrije tijd kwam. Het werd later ook
te gevaarlijk ver van huis te werken want als er onverwachts
razzia’s kwamen werd het te link, thuis was er een geheime
schuilplaats in het midden van de hooiberg en daar was het
veiliger.Arian was in het bezit van een Ausweis, maar het was
toch raadzaam uit de buurt van die Moffen te blijven. Edam
ligt midden in Waterland, dat betekent dat het land van de
boerderij Uitentuis omringd was door grachten en sloten en
er winters volop gelegenheid was om te schaatsen. Na een
paar goede nachtvorsten waren de gebroeders Uitentuis in
de regel als eersten op het ijs te vinden. In de jaren 1940 1945 was Wim zo goed vertrouwd op de schaats dat hij de
vijf dorpen tocht af reed, met
afstanden van 60 - tot 120 km.
De tocht van 120 km op 18
januari 1942 was wel de
zwaarste, het was gruwelijk
bij zes tot acht graden vorst
bij een felle Oosten wind.
Het was dan ook voor menig
rijder niet haalbaar. De start
was om acht uur in de ochtend te Purmerend, het was
nog donker, via Monnickendam ging het naar Edam en
Hoorn, dan voor de wind
Westwaarts naar Alkmaar,
vervolgens naar het Alkmaardermeer in zuidelijke richting naar de Zaanstreek en
tenslotte in het donker, tegen de wind in naar Purmerend.
Het bracht een medaille op maar die tocht zal men niet
gauw vergeten. De gebroeders Uitentuis waren geen vreemden op sportgebied, zij waren ook lid van het Keurkorps
Purmerend en omstreken dat in die dagen een hele eer was.
Wim is dankbaar dat hij de sportactiviteiten altijd heeft blijven bijhouden, het heeft hem ook altijd goed gedaan. Dat
leven op de boerderij ging gedurende de Tweede Wereldoorlog gewoon door, hoe groot de problemen op het laatst ook
werden, maar toen Wim zo 18 à 19 jaar werd zag hij eigenlijk
weinig toekomst op die boerderij, hij zag er dan ook helemaal niet tegenop toen hij als dienstplichtig militair werd opgeroepen. Het zelfde verhaal als enkele voorgangers, ook hij
kwam in dienst bij het Artillerie Meetregiment te Amersfoort om later te worden ingedeeld bij het 4e Bataljon Prinses Irene te Arnhem waar hij een chauffeursopleiding kreeg
bij de M.T. van de Staf Compagnie. Zoals bekend waren er in
Arnhem weinig drietonners ter beschikking voor de opleiding van de chauffeurs, een deel van de manschappen van de
M. T. hadden al een burgerrijbewijs, voor die personen werd
instructie gegeven hoe met militaire voertuigen moest wor-

den omgegaan, in het algemeen golden ook andere gebruiksnormen dan in het burgerleven. Zo kreeg ik al gauw te maken met de rij-instructeur Korporaal Derksen die mij in zijn
Arnhems dialect kwam vertellen dat we een stukje gingen
“rije”. Er stond een 3 tonner gereed en daar zou hij me het
schakelen mee laten oefenen, want zoals hij zei was dat mijn
zwakke kant. Er werd begonnen op het exercitie terrein,
daar moest ik op - en terug schakelen waarbij gebruik werd
gemaakt van dubbelclutchen en tussengas geven, dat terugschakelen was het moeilijkst maar na een tijdje kreeg ik het
aardig onder de knie en vond de instructeur het goed dat wij
het kazerneterrein verlieten en richting Amsterdamsestraat
op gingen, het ging verder zonder enig probleem, waarvoor
nog bedankt Jan Derksen! Het was in de winter van 1947
toen het verlof van Wim ten einde was en hij met het Boemeltje vanaf Edam naar Amsterdam zou gaan, Tommy Tol
stapte in Volendam op en Wim uiteraard te Edam. Het had de
laatste dag flink gesneeuwd en onderweg kwam er veel stuifsneeuw dat zich zo ophoopte dat de tram vast kwam te
zitten. Lopend hebben ze toen het laatste stuk naar Amsterdam afgelegd, het was inmiddels nacht geworden en het was
alleen nog mogelijk met een trein tot Utrecht te komen
en daar in een kazerne te
overnachten. De volgende
morgen schreef de Officier
van Piket van de kazerne
een bewijs uit waarmee kon
worden aangetoond dat die
overnachting daar noodgedwongen had plaats gevonden, de conducteur van het
tram had een bewijs uitgeschreven. Bij aankomst in de
kazerne te Arnhem werd er
dan ook wel naar die bewijsstukken gevraagd.Wim verteld
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 drietonner
september 2018

13

vlak voor de deur van zijn ouderlijk huis, 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 zo
ver 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 bloed,
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 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
probeert de regering voor de kosten te laten opdraaien.Wij
hebben er nooit meer iets van gehoord, maar natuurlijk was
er wel iemand gedupeerd!

Fuseliers toen en nu…..!
Tekst: Melanie Giesen-Schuurmans
In deze rubriek wil ik graag iemand aan het woord laten die een verleden heeft bij het
Regiment en nu lid is van de VVVGFPI.
Hoe gaat het nu met deze persoon? Wat dat doet hij/ zij tegenwoordig en wat is zijn/haar
band met het Regiment?
Deze keer is het de beurt aan: Geerten Kropman
Wie ben je?
Ik ben Geerten Kropman,
33 jaar en ik woon samen
met Suzanne van Beek. Suzanne ben ik voor het eerst tegengekomen op Kreta, toen
ik daar op vakantie was samen met Roy Vermazeren, Roy
van de Plas, Adriaan van de Klauw en Remco Timmermans.
Dit was ongeveer twee maanden voordat we op uitzending
gingen. Suzanne was ook degene die naast mijn familie op
het vliegveld stond bij terugkomst uit Afghanistan.
14

Vaandeldrager nummer 126

Na de uitzending ben ik naar de Koninklijke Militaire School
(KMS) gegaan en heb ik de VTO infanterie (VakTechnische
Opleiding) en VAKOL (Voortgezette Algemene Kader Opleiding Luchtmobiel) gedaan. Helaas ben ik in de VAKOL
twee keer geblesseerd uitgevallen. Na de tweede keer besloot ik om mijn heil in de burgermaatschappij te zoeken
en heb ik de militaire dienst verlaten. Dat was eind 2012.
Ik ben toen in opleiding gegaan om hoofdagent te worden,
ik kwam er echter al snel achter dat dat niet mijn roeping

was. Misschien toch iets te veel boefje voor. Het was best
lastig om voet aan de grond te krijgen in de burgermaatschappij omdat bedrijven weinig raakvlakken zien, terwijl
ze er wel zijn. Ik kon aan de slag gaan als verkoper in de
zakelijk markt. Ik verkocht toen stroom en gas. Door de
werkhouding, discipline en doorzettingsvermogen, die ik in
mijn diensttijd en een groot deel bij de Bcie en de KMS
heb meegekregen, ben ik daar succesvol in geworden en
stuurde ik na anderhalf jaar een kantoor met twintig verkopers aan die ik aannam, opleidde en trainde. Het was een
erg druk bestaan en heb na nog eens anderhalf jaar een
halve sabbatical genomen.Vervolgens kon ik bij PostNL aan
de slag als procesmanager. Dit is ook mijn huidige functie.

explosive devices).Vanuit Mirwais liepen we voetpatrouilles
of trokken we er een aantal dagen op uit om in een gebied
aanwezig te kunnen zijn, of een PRT-missie (Provincial Reconstruction Team) te beveiligen.

Wat is je band met het Regiment?
Maar nu eerst een stukje terug in de tijd. Ik ben na de TFO
(Tirailleur Functie Opleiding) in Harskamp bij de Bcie gekomen als Minimischutter. De Bcie was toen net terug van
hun uitzending naar Afghanistan en was toen een hechte
club. Ik heb erg veel geleerd van hen.
Je zag dat er langzaam maar zeker mensen vertrokken en er
weer nieuwe aanwas binnenkwam. Daar was ik er dus ook
een van. Toen duidelijk werd dat er een nieuwe uitzending
aan zat te komen, merkte je dat de groepen gevuld raakten
en dat door de voorbereidingen een hecht peloton ontstond. Tijdens die periode mocht ik de SLA-cursus (Schutter Lange Afstand) volgen en heb die ook afgerond.

We gingen in augustus 2009 naar Afghanistan, Tarin Kowt
(TK), Kamp Holland. Op dat moment was ik inmiddels
schutter lange afstand en buddy van Stefan Grefkens. Het
andere SLA-koppel bestond uit Johan Melisant en Joep
Wolfs. Ik weet nog goed dat Stefan en ik elkaar niet altijd
even goed lagen, maar als er gewerkt moest worden deden
we ons ding samen. We verschilden wat van humor maar
waren allebei tot op het bot gedreven.
In TK waren we voornamelijk om een weekje QRF (Quick
Reaction Force) te zijn om vervolgens weer naar kamp Mirwais te vertrekken dat vlak bij het oude White Compound
lag in de Chora-vallei. In de tijd dat wij er zaten was het vrij
rustig, al vonden we meer dan genoeg IED’s (improvised

Wat is je leukste herinnering aan 17 Painfbat GFPI?
Al met al heb ik erg veel leuke herinneringen en zijn het
juist de kleine dingen die het leuk maakten. Bijvoorbeeld de
pizza-avond op TK waarbij Jonnhy Baudewijns verkleed was
als Harry Belly.
Waar ik ook nog altijd om kan lachen zijn de uitspraken
en one-liners die we toen gebruikten, zoals “lees voor kip,
konijn” of “even over de pijngrens en dan weer terug” “ik
sla het licht uit oe ogen” en het drankje dat je opkikkerde
als je wat energie kon gebruiken….koffiechoc. Dat bestond
uit alle suikerzakjes (het liefst meer) alle koffie zakjes (het
liefst meer) en alle chocoladepoeder uit je WOL-pakketje
(Warme maaltijd, Ontbijt, Lunch).

Vertel eens iets over je VVVGFPI-Lidmaatschap?
Een van de redenen dat ik lid ben is om nog een beetje mee
te krijgen wat er allemaal gebeurt bij het 17e. De belangrijkste reden waarom ik lid blijf is het feit dat er een spaarpot is gecreëerd door de jaren heen, waarmee mensen die
bij het 17e hebben gediend kunnen worden bijgestaan als
het wat minder met ze gaat. Dat wist ik pas nadat we een
aantal jaar geleden een reünie hadden.Wat ik erg leuk vond
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aan de reünie was dat het meteen weer voelde als toen.
Niemand was echt veranderd, je hebt elkaar in die tijd echt
leren kennen. Dat is iets wat je in de burgermaatschappij
denk ik maar zelden mee maakt.

Mocht je nieuwsgierig geworden zijn naar wat de
VVVGFPI inhoudt, voor wie dit bedoeld is en hoe
je eventueel lid zou kunnen worden, kijk dan voor
meer informatie op:
www.fuseliers.nl/verenigingen/vvvgfpi

Vrienden van de voormalige
Westenbergkazerne
Tekst: Majoor der Fuseliers b.d. Arend Brinkman,
Voorzitter Vrienden van de (voormalige) Westenbergkazerne
“ALARM”
Het zal een uur of drie ‘s nachts zijn geweest toen de bel
ging. Na een haastige blik door het raam en het grabbelen naar een trainingsbroek spurtte ik de trap af, in het
donker zag ik een legergroene VW Combi voor de deur
staan. “Goedemorgen sergeant-majoor” klonk het toen ik
de deur opendeed en een ordonnans overhandigde mij een
enveloppe. “Het is alarm en u moet zich asap melden in “de
Westenberg…” luidde zijn korte instructie.

Alarmoefening
Nu waren er in de parate periode met enige regelmaat
alarmoefeningen, meestal voorafgaand aan een oefening,
maar alarmering ‘s nachts en vanaf het huisadres was vrij
uniek. Aangekomen op de kazerne was het een en al bedrijvigheid. Het personeel van de compagnieën was al volop
bezig met het (alarm)gereed stellen. Dat was vrij simpel
omdat alle handelingen, nagenoeg uitgesplitst “tot op de enkele man en het enkele voertuig” op schrift stonden in de
alarminstructie en zoveel mogelijk voorbereid en voorgeoefend waren in voorgaande edities. Toch, omdat alles wat
het bataljon aan zowel oorlogs- als vredes-materiaal en uitrusting bezat een bestemming had, was het een behoorlijke
klus. Voor de duidelijkheid, tot in detail stond beschreven
hoe en waar de voertuigen beladen moesten worden. Maar
ook het inleveren van de DT-uniformen en bijvoorbeeld
het lesmateriaal van de schoolcompagnie en tenslotte het
opleveren van de kazerne kwamen aan de orde. Het duurde
dan ook tot in de middag voordat het hele bataljon, gecontroleerd op de juiste uitvoering, gereed stond voor vertrek.
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Dit keer bleef het niet bij een controle op de kazerne maar
werd de volledige alarminstructie uitgevoerd. Dat hield in
dat er een verplaatsing volgde naar een afwachtingsgebied
in het oosten van de provincie, inclusief het, weliswaar “pro
memorie”, beladen van de oorlogsmunitie op het mobilisatiecomplex. Tijdens de nacht met uitgebreide wacht en
patrouillegang in het verzamelgebied, werden alle wapens
opnieuw gecontroleerd, tot op de MAG-tas en het kalibreren van de .50 aan toe. Alle mogelijke alarmeringen werden
beoefend en vanzelfsprekend kwamen de NBC-uitrusting,
het gebruik ervan en de diverse beschermende maatregelen aan de orde. Tegelijkertijd volgde de bevelsuitgifte voor
de colonneverplaatsing naar het oorlogsgebied, tot en met
het innemen van de voorbereide verdedigende posities.
Zover kwam het echter niet, want bij ochtendgloren kwam
het sein “einde alarm en terugkeer naar de vredeslocatie”.

Oorlogsplannen
Zo’n alarmoefening was natuurlijk maar een klein onderdeel van de zogenaamde oorlogsplannen van het Eerste Nederlandse Legerkorps. Plannen die op alle niveaus, jaarlijks
uit de kluis gehaald, gecontroleerd en waar mogelijk in de
praktijk beoefend werden. Het moest commandanten duidelijkheid verschaffen over hun rol en taak bij een dreiging
uit het Oostblok. Het plan voor het bataljon bijvoorbeeld
voorzag in de inrichting van de eerste verdedigingsstrook
tot op de schuttersput, de antitank- en mortieropstelling
nauwkeurig.

Operatiegebied
Nog verder naar het oosten en zo dicht mogelijk tegen
het “IJzeren Gordijn” aan, opereerden volgens datzelfde
plan de Nederlandse eenheden van 41 Pantserbrigade in
een voorwaartse verdediging. De brigade was daarom in
Seedorf, in Duitsland, gelegerd. In geval van een verrassingsaanval van het Warschaupact hadden zij samen met onder
andere Duitse en Engelse troepen tot taak de vijand zoveel
mogelijk afbreuk te doen en te vertragen. Dat moest zorgen voor voldoende tijd om de troepen van 1 (NL) LK tijdig
hun verdedigende opstellingen te laten innemen.

Legerkorpsoefeningen
De eerste grote legerkorpsoefening om dit scenario realistisch te beoefenen, vond plaats van 11 tot 21 september
1973. Aan deze oefening met de naam “Big Ferro” namen
24.000 Nederlandse en 16.000 militairen uit andere NAVO
landen deel! De oefening was een succes en besloten werd
om iedere vijf jaar een grote legerkorpsoefening te houden. In 1978 was dat “Saxon Drive”, gevolgd door “Atlantic
Lion” in 1983 en “Free Lion” in 1988. Aan deze reeks legerkorpsoefeningen kwam een einde nadat de val van de Berlijnse muur op 9 november 1989 het einde van de “Koude
Oorlog” inluidde.

Uit de museumvitrine
Het spoor van een “vergeten” traditie op een ruit
Tekst: Hans Sonnemans, Regimentsconservator
Westenbergkazerne
De ruit heeft een prominente plaats in de “Westenberg”hoek van de permanente expositie in gebouw 8 van onze
Regimentsverzameling. Het is een gegraveerde ruit, afkomstig uit de Fuselierskantine van de Westenbergkazerne in
Schalkhaar. Deze zogenaamde “grenskazerne” werd ontworpen in de jaren dertig van de vorige eeuw. De kazerne
was nog niet gereed bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en werd afgebouwd door de Duitse bezetter.
Het 13e Pantserinfanteriebataljon GFPI heeft van 1953 tot
1992 gebruik gemaakt van de Westenbergkazerne.

Vanaf 1 juli 1950 werd het 4e Regiment Infanterie (4-RI)
opgenomen in het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Dit betekende dat het jongste Garderegiment voortaan
ook de tradities zou voortzetten van dit vooroorlogse “infanterie nummerregiment” (waarin inmiddels ook al 15e,
28e en 39e Regiment Infanterie waren opgenomen). Op
het vaandel van dit regiment was “Valkenburg 1940” aangebracht.

De Westenbergkazerne, jaren zestig van de vorige eeuw.

De Fuselierskantine. In een (niet zichtbare) raam in deze ruimte was de
gegraveerde ruit aangebracht.

Valkenburg 1940
In de ruit is de beeltenis van een jonge Prinses Irene gegraveerd, samen met de plaatsen vermeld op het vaandel van
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene met jaartal: St
Come 1944, Pont Audemer 1944, Beeringen 1944, Tilburg
1944 en Hedel 1945. De vaandelplaats “Valkenburg 1940”
onderaan, lijkt misplaatst. Een foutje van de graveur? Nee,
een verwijzing naar een verdwenen en inmiddels bijna vergeten traditie.

Het Vuile Vier
4-RI ontstond na de zoveelste reorganisatie van het Nederlandse leger in 1840 en voerde deze naam vanaf 1842.
Het regiment was in de loop der jaren gelegerd in Maastricht, Leiden Delft, Haarlem en Gouda. Bij de mobilisatie
in 1939 werd 4-RI samen met de garderegimenten Jagers
en Grenadiers ingedeeld bij de 1e Divisie. Vanuit deze garderegimenten werd er nogal neerbuigend naar dit “gewone
nummerregiment” gekeken en dit leverde 4-RI de bijnaam
op “het vuile vier”.
Valkenburg en Java
In mei 1940 kwam 4-RI onder bevel van de 3e Divisie.
Compagnieën van 4-RI werden ingezet bij de bewaking van
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vliegveld Valkenburg, bij Den Haag. Bij de Duitse inval op
10 mei 1940 werd door de infanteristen hevig strijd geleverd, vooral tegen de vijandelijke parachutisteneenheden,
die probeerden tot in Den Haag door te dringen. Mede
door het heftige verzet van 4-RI (bij Katwijk Binnen en Valkenburg) kon de aanval worden vertraagd en leed de vijand
heel veel verliezen. Het vliegveld werd zelfs op de Duitse
parachutisten heroverd. Vierenzestig militairen van de eenheid sneuvelden, er werden twee Militaire Willemsordes
toegekend en op het vaandel werd na de oorlog “Valkenburg 1940” aangebracht.
In het najaar van 1945 vetrokken twee Oorlogsvrijwilligersbataljons van het (na de oorlog) heropgerichte 4-RI naar
Malakka en later Java. Ze namen vanuit Buitenzorg-Bogor
en Bandoeng deel aan de 1e Politionele Actie in 1947. Eind
1948 keerden de bataljons van 4-RI naar Nederland terug.
Daarna verdween de naam 4-RI uit de organisatie van de
heropgerichte landmacht.

Een officiële foto van Prinses Irene uit dezelfde periode (begin jaren vijftig
van de vorige eeuw, toen ze een tiener was).

Menno van Coehoorn
De bewaring van de traditie van het 4e Regiment Infanterie
werd op 30 juli 1955 door het Garderegiment Fuseliers
Prinses Irene beëindigd. De redenen hiervoor zijn onduidelijk. Vanaf 12 maart 1977 werden de tradities van 4-RI
weer overgenomen door Regiment Infanterie Menno van
Coehoorn. Dit regiment werd op 6 oktober 1995 opgeheven. Vanaf dat moment werd het vaandel van het Regiment Menno van Coehoorn met de cravatten van 4-RI met
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opschriften “4-RI Valkenburg
1940” en “4-RI Java 1946 –
1949” opgenomen in de museale collectie van eerst het
Infanteriemuseum in Harskamp, en nu in het Nationaal
Militair Museum in Soest.
De ruit die nu bewaard
wordt in onze Regimentsverzameling, met de gravering
“Valkenburg 1940”, getuigt
nog van het voortzetten van
de traditie van een roemrijk
Infanterieregiment, al was het
dan maar voor zeer korte tijd.

Prinses Beatrix, samen met echtgenoot Prins Claus, op bezoek bij
13 Painfbat GFPI in Arnhem op 18
november 1966. Het paar was ruim
een half jaar eerder, op 10 maart,
in het huwelijk getreden.

Op 10 april 1973 bracht “voorzitter van de Staatsraad”
Nicolae Ceaucescu van Roemenie een staatsbezoek
aan ons land. Commandant van de erewacht, hier op
de Dam in Amsterdam, was Kapitein der Fuseliers A.Vos.
Hij werd hiervoor onderscheiden als Ridder in de Orde
van Tudor Vladiwirescu. Bataljonsadjudant H. Groenestein
kreeg de eremedaille, verbonden aan dezelfde orde.
De communistische leider Ceaucescu had, in tegenstelling tot andere landen van het toenmalige Warschaupact
tijdens de Koude Oorlog, een opener houding naar het
westen. Hij ontwikkelde zich echter tot een dictator die
na de Roemeense revolutie 1989 werd afgezet, veroordeeld en samen met zijn vrouw, geëxecuteerd.

Bataljonsnieuws
70 jaar Garde
Tekst: Fuselier der Tweede Klasse Stoffels
Namens 17 Painfbat GFPI namen wij deel aan de Gardeborrel ter ere van 70 jaar Garde. Nederland kent naast het 17e
nog een ander Gardebataljon, namelijk 11 Infanteriebataljon Garde Grenadiers en Jagers.

’s Ochtends vertrokken we met de
bus naar de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Hier werden we ontvangen door de Grenadiers en Jagers. Eenmaal
omgekleed in sporttenue zouden we een samenhorigheidsloopje rennen van een bescheiden vijf kilometer. De
warmping-up en de cooling-down bestonden uit een aantal krachtoefeningen waarbij je in tweetallen samenwerkte.
Een goede manier om beide bataljons iets dichter bij elkaar
te brengen. Aansluitend hadden we enkele minuten om te
douchen, alvorens de ceremonie zou beginnen.
Op een grote appèlplaats stelden de twee bataljons zich
op. Ik vond het mooi om te zien hoe de twee bataljons
daar samen stonden. Strak en trots opgesteld tegenover de
oud-strijders en de genodigden. Kolonel Doense deed het
woord en de Regimentsfanfare van de Grenadiers en Jagers
speelde de Irenemars en de Grenadiersmars.
september 2018
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Na de sportieve activiteit en het appèl barstte iedereen
van de honger. Er was een frietkar geregeld en er waren
halve hanen voor iedereen. Nadat iedereen gegeten had,
werd het tijd om weer in de bus terug naar Oirschot te
rijden, zodat iedereen van een welverdiend weekend kon
gaan genieten.
Het was voor mij een mooie beleving en ik ben er trots
op dat ik mezelf Fuselier mag noemen. Bovendien hoop
ik dat we vaker als bataljon aan zulke activiteiten mogen
deelnemen.

Brigade Richtwedstrijd
Tekst: Korporaal R. de Kaper
Op maandag 11 juni hebben onze mortieristen deelgenomen aan de Brigade Richtwedstrijd. Deze wedstrijd is
ter voorbereiding op de mortierwedstrijd om de Menno
van Coehoorn-wisseltrofee en dient tevens als saamhorigheidsactiviteit voor de mortieristen van de 13e Lichte Brigade. Hierbij strijden onze mannen tegen die van 42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers. De wedstrijd is een
goede graadmeter voor het niveau van de richters.

Er staan twee mortierstukken naast elkaar en ieder stuk
heeft drie verschillende richtpunten. De wedstrijdleider
roept een richting en een elevatie, gevolgd door de kleur
van het richtpunt. De richter die als eerst is gericht op het
juiste richtpunt en ‘klaar’ meldt heeft gewonnen, vervolgens
wordt het mortier gecontroleerd door de wedstrijdleiding.
Indien hij wordt goedgekeurd heeft de betreffende richter
één punt, maar als er een fout wordt geconstateerd wordt
het andere stuk gecontroleerd en indien die wel correct
gericht is gaat het punt naar die richter.
Onze mortieristen hebben het bataljon uitstekend vertegenwoordigd door het gehele podium te bezetten. De
gouden medaille werd gewonnen door Fuselier der Eerste
Klasse van Haften, het zilver was voor Fuselier der Eerste
Klasse van Dijke, het brons ging naar Fuselier der Eerste
Klasse de Beer. Fantastisch gewerkt mannen, houd dit vast
tot de Menno van Coehoorn-wedstrijd in november.

Bij deze wedstrijd worden de mortieren door één persoon
bemand, namelijk de richter. Alle tot richter opgeleide mortieristen nemen deel aan de wedstrijd, die is opgebouwd als
een ‘knock-out’ toernooi.Voor de eerste ronde worden de
richters van 42 BLJ en 17 GFPI tegen elkaar geloot. De
eerste en de tweede ronde worden als “best of three” gespeeld, de kwartfinale en de halve finale worden als best of
five gespeeld en de finale wordt als best of seven gespeeld.

Grensverleggende activiteiten in Siedlinghausen
Tekst: Fuselier der Eerste Klasse Teussink
Maandagmorgen 13 augustus is het zover. De bussen staan
klaar om de Charlie Compagnie van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene mee te
nemen naar een leuke, volgeplande week in Siedlinghausen. Een week die in het teken staat van het verleggen van
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grenzen en saamhorigheid, met een goede balans tussen
ontspanning en de fysieke prikkel.
Zo hebben we maandag vijftien kilometer afgelegd in en
rondom Siedlinghausen om alvast een impressie te krijgen

van het gebied en om de beentjes even warm te draaien
voor wat nog komen gaat. Ondanks de inspanning voor
sommigen, zag en hoorde je eenieder genieten van deze
tocht door de bergen.
Voor de dagen daarna is er gebruik gemaakt van een carrouselprogramma, waarin vele aspecten van klimmen, fietsen, voetbal en ontspanning aan bod kwamen. Over klimmen gesproken: een erg leuk en uitdagend programma
samengesteld door de sport kwam aan bod. Daarin zijn we
begonnen met een Klettersteig, gevolgd door een indianenbrug, om vervolgens af te dalen per touw. In de middag hebben we de mariniersafdaling gedaan en zijn we al abseilend
de berg af geweest, om daarna via de touwladder op een
plateau te komen en vanaf daar de berg te beklimmen. Ik
mag voor velen spreken dat de laatstgenoemde activiteit
de onderarmen lekker op spanning hebben gezet. Een geslaagde dag.
Afijn, even lekker een hapje eten en dan eigenlijk alweer
bij elkaar komen, er is een voetbaltoernooi georganiseerd.
Compagnies Sergeant-majoor Kuipers heeft een voetbalveld gevonden en in combinatie met de LO/S gooien ze
er ook nog even een gezonde dosis rivaliteit in. Het werd
die avond duidelijk wie zich donderdag kon melden als de
schroeiploeg voor de barbecue.
De dag erop hadden we nog twee activiteiten staan: de
zwaluwafdaling en de pendulesprong. Deze sprong was ook
voor mij even slikken, men maakt een kleine vrije val om
vervolgens als een schommel, gezekerd door de vallei te
zwaaien. Voor sommigen was het nieuw, voor sommigen
spannend, maar voor iedereen een erg leuke ervaring.
Als laatste wil ik het hebben over de fietstocht en de barbecue op donderdag. Pak een fiets, stel deze af, zorg voor
genoeg water en we kunnen gaan. Tweeëndertig kilometer
voorwaarts, met drie grote klimmen. Er leek geen eind te
komen aan bepaalde bergen, maar we hebben het gehaald.
Aangekomen bij een mooi meer konden we de beentjes
wat laten rusten en een drankje doen. De voldoening dat
we de tocht met de hele groep hebben uitgereden en de
hele week goed is verlopen, was te merken bij de barbecue.

Het verliezende team van het voetbaltoernooi stond tot
onze dienst en heeft gezorgd voor een heerlijk stukje vlees,
dat gepaard ging met salades en een lekker koud biertje, die
hadden we verdient!

Commando-overdracht D Compagnie
Op 23 augustus heeft Kapitein Apon het commando van
de Delta Compagnie overgedragen aan Kapitein Ferwerda.
De ceremoniële overdracht van de richtvlag is, in bijzijn
van familie en collega’s, uitgevoerd in front van de troepen
op de bataljonsappèlplaats. Kapitein Apon blikte tijdens zijn
afscheidsspeech terug op een bevlogen periode als commandant van de Manoeuvre Ondersteuningscompagnie.
Met de komst van Kapitein Ferwerda heeft de Delta Compagnie een waardig opvolger. De middag is afgesloten met
een feestelijke receptie in onze Regimentsmess Congleton.
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Kinderweekend
Tekst: Korporaal der Eerste Klasse Janssen & Fuselier der Eerste Klasse Delil
Het was weer zo
ver, het jaarlijkse
kinderweekend van
18 en 19 augustus
stond weer voor de
deur en dat betekent natuurlijk veel
leuke activiteiten.
Op zaterdag stonden de kinderen
om tien uur voor
de poort, klaar
voor een weekend
vol activiteiten. De
dag startte met
een ‘warming-up’,
bestaande uit een
parcours over de
hindernisbaan.

schieten. Aansluitend moesten ze een route volgen met
behulp van breaklights richting Congleton. Bij de derde en
laatste groep, met de oudste kinderen, werd het allemaal
net iets moeilijker gemaakt. Zo was het vele malen donkerder geworden en door middel van een kaartleesopdracht
moesten zij de route vervolgen naar het Congleton, maar
dan zonder behulp van de breaklights.
Zodra de laatste groep was aangekomen bij het Congleton,
kon iedereen lekker in hun slaapzak onder de sterrenhemel
liggen, dat hadden ze wel verdiend na zo’n lange, inspannende en leuke dag.

Na het nuttigen van een lekkere en bovenal verdiende tosti
gingen zij verder met de ‘Highland games’. De ‘Highland
games’ bestonden onder andere uit; een auto trekken, banden flippen, granaat werpen, rondje sintelbaan met objecten en touwtrekken. In de tussentijd had de jongste groep
de tijd om stoom af te blazen, zij mochten namelijk ‘hulzen
maken’ in de simulator. Zo was er voor ieder wat wils.
Eenmaal weer aangekomen bij Congleton werd het springkussen goed bemand en hebben zij naderhand lekker kunnen genieten van een frietje en snackje van de frietkar. Zo
werden de maagjes weer gevuld, zodat er aangevangen kon
worden met het avondprogramma. De twee jongste groepen bereidden zich voor op het avondprogramma terwijl
de oudste groep nu aan de beurt was om even te schieten
in de simulator. De eerste twee groepen werden ‘s avonds
gedropt op de Oirschotse Heide, waar zij konden laser-

Op de vroege zondagochtend begon de dag lekker rustig
met een ontbijt. Aansluitend zijn wij met zijn allen heerlijk
gaan zwemmen. Na het zwemmen kregen de kinderen een
mooi certificaat uitgereikt, door niemand minder dan de
bataljonscommandant. En als mooie afsluiter van een geslaagd kinderweekend stond de barbecue voor ons klaar
en konden wij genieten van een hapje en een drankje. Wij
willen het personeel en vooral de ouders bedanken die dit
weekend meegeholpen hebben. Wij hebben genoten van
het weekend en hopelijk tot volgend jaar.

Mali
Tekst: Soldaat der Eerste Klasse Hegge
Van december 2017 tot mei 2018 zat ik met het Zware
Wapen-peloton van de Bravo Compagnie in Mali namens
de VN. Wij namen deel aan de MINUSMA missie (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) Een
ingewikkelde naam voor een minstens zo ingewikkeld conflict. Hoe houd je dan tussen de hitte, een vreemde cultuur,
gewapende groeperingen en Defensie inspectie teams toch
het hoofd koel. Met een alcoholvrije Bavaria of een zakje
drop van thuis kom je een heel eind!
Anderhalve week: zolang was ik binnen bij eenheid 6 Zware
Wapens van de Bravo Compagnie. Er werd mij verteld dat
de MINUSMA-missie bij ons zou landen en dat ik hier aan
zou gaan deelnemen. Je word boordschutter .50 zeiden
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ze. Als uitgestegen infanterist uit Havelte die altijd met de
CV90 had gewerkt, had ik dus nog het een en ander te
leren dus.
Gedurende deze maanden leerden we ook steeds meer
over het conflict waar wij in terecht zouden komen. Hoe
meer we leerden, hoe ingewikkelder het leek. Gewapende
groeperingen, terroristische organisaties, De Franse missie
Barkhane, de VN en de bevolking die genoeg heeft van al
dat dood en verderf. Eén ding was duidelijk, wij zouden het
land niet weer even op poten komen zetten, maar een bijdrage leveren aan een langdurig proces.
Eenmaal in Mali namen wij over een periode van twee weken langzaam de base over van onze voorgangers. Nadat

de tweede lichting alle vuurpijlen en rotjes thuis hadden
opgemaakt en ons op 3 januari ook kwam versterken was
de club zo goed als compleet.
De eenheid werd verdeeld over het patrouille-peloton en
het IRT (Immidiate Response Team). Dit is een groep van
het patrouille-peloton met een aantal specialisten, die tijdens een operatie op de base bleef en op deze manier snel
met de helikopter kon worden ingezet als dit nodig was.
Als IRT bezochten wij met de groep regelmatig Gao-stad.
Een levendige drukke chaos vol met mensen, dieren, brommers en afval. Een complete cultuurshock voor de gemiddelde westerling. Onze aanwezigheid in Gao ging ook nooit
onopgemerkt. Zo trok de patrouille vaak veel nieuwsgierige kinderen die op zoek waren naar water, eten of eigenlijk alles wat ze maar konden krijgen. Zo waren de termen:
Diago(water), biscuit en football wel bekend bij ons. Al snel
leerden we dat niet alleen de kinderen van Gao-stad deze
woorden in hun repertoire hadden.
Tijdens onze eerste langdurige patrouille werd de toon gezet voor de uitzending.
Negen dagen lang door een adembenemend maar toch af
en toe leeg woestijnlandschap rijden. Met een gemiddelde
verplaatsingstijd van zo’n vier tot zeven uur per dag onder
de Afrikaanse zon. Vaak gesteund door het Duitse helikopterdetachement ploegden wij door de Sahara.
Kilometers van de beschaving kwamen wij soms een Malinees op een brommer tegen die zijn weg probeerde te
banen door het zand of over platen vol stenen. Of een
oude man met zijn kudde runderen op weg naar een markt,
of op zoek naar water voor zijn dieren in het eindeloze
woestijnlandschap. Een aangename verandering in een niet
veranderend landschap.
Het was een opluchting als we aankwamen bij het volgende
dorp. Even de benen strekken, scherfvest af en een biertje
open trekken was dan ook een standaard drill nadat de
beveiliging geregeld was.
Wij positioneerden ons naast een dorp, zodat een klein
element van een paar auto’s zo het dorp in kon gaan om
contact te leggen met de bevolking.
Al snel kwamen bij de achterblijvers de campingstoelen tevoorschijn, werd er een doek
gespannen en werd er even op het
heetst van de dag geventileerd. Zowel door even slippers aan te doen
als mondeling ventileren over hoe
heet het ook alweer was (iets wat
zelfs na vier maanden niet gaat

vervelen). Al snel trok onze patrouille zowel in het dorp
als daarbuiten veel kinderen. Dan kwamen de voetballen en
frisbees tevoorschijn voor een potje: Wie hem vangt mag
hem houden.
Als de avond viel zochten wij een mooie plek onder de
sterrenhemel ver van de beschaving.
Een sterrenhemel zo licht, dat de woestijn ’s nachts grotendeels zichtbaar bleef.
Terwijl de tempratuur langzaam zakte van een 45 graden
naar een stabiele 30 graden kropen wij bezweet in onze
klamboes.
Na negen dagen de woestijn te hebben afgestruind, kwamen wij terug op Camp Maroon.
Opgewacht door alle achterblijvers, de kampstaf en een
koud drankje, reden wij de poorten binnen. Even de spullen opruimen en wat licht onderhoud en dan is het tijd om
even tot rust te komen.
Terwijl het bruine zand door het doucheputje spoelde
kwam je er dan achter dat je toch niet zo bruin was geworden als je had gedacht en een paar uurtje zonnen op het
beach volleybalveld nog wel nodig was. Je bent tenslotte
naar Mali geweest, je moet dan wel bruin terug komen.
Dagen buiten de poort, afgewisseld met dagen binnen op
de base, was het ritme van de uitzending. Nadat het onderhoud gedaan was en de auto’s klaar waren voor de
volgende operatie, was er tijd voor ontspanning.
Met een spelcomputer de man, een grote
gym en genoeg post (met eten) van thuis,
kwamen wij de loze uren op Camp Castor door.
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Ook schaken en pingpong behoorden tot de populaire bezigheden. Deze afwisseling van ontspanning en werkzaamheden hielden de uitzending interessant.Van FIFA-toernooi
met een drankje op dinsdagavond naar een uitgestrekt
woestijnlandschap op woensdagochtend.

Als eenheid hebben wij dan ook een goede missie kunnen
draaien zonder incidenten, veel mooie momenten en een
heleboel mooie herinneringen.
We kunnen terug kijken op goed geleverde producten en
de inlichtingen die daar uit zijn gekomen.

D-day Normandië
Tekst: Sergeant der Eerste Klasse Hagelaar
Afgelopen juni had de Bravo Compagnie de eer het bataljon te vertegenwoordigen in Normandië. Het bezoek zou
maar kort duren met als doel op zes juni (D-day) vertegenwoordigd te zijn bij verschillende ceremonieën. Ons kamp
stond opgesteld op het lokale voetbalveld, waar we op 5
juni aankwamen. Met een knipoog konden we de weersomstandigheden vergelijkingen met die op D-day, 74 jaar geleden. Het was koud, regenachtig en na een paar uur regen
stonden we op het kamp meteen diep in de modder. De
eenheid toverde vliegensvlug een kamp van boogtenten
tevoorschijn, alwaar twee nachten verbleven zou worden.

joor Jansen had de eer om de CSM-stok in Normandië in
ontvangst te mogen nemen.

De eerste avond zou direct een bijzondere zijn; een aantal
jonge Fuseliers had de eer om het koord te ontvangen in
het mooie Arromanches. Daar zou het die avond niet bij
blijven want de Bravo Compagnie heeft in de afgelopen tijd
redelijk wat functiewisselingen gehad en een daarvan was
die van de moeder van de compagnie. De vorige CSM, Sergeant-majoor Bakkes, had zijn stok overgedragen aan
de Bataljonsadjudant vanwege de afgelopen missie in
Mali, waar de nieuwe CSM Sergeant-Majoor
Jansen aan het dienen was. Sergeant-Ma-
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74 jaar na D-day stonden we op 6 juni aangetreden op het
strand van Arromanches. De ceremonie, zoals bij zovelen
bekend, werd weer gedisciplineerd en vol trots uitgevoerd.
De mannen die hun koord reeds hadden ontvangen, konden op unieke wijze hun koord “nat” maken. Rennend de
zee in waaruit tijdens D-day de geallieerden Normandië
binnenkwamen. Na afloop kon er in de lokale taveerne een
Calvados gedronken worden en werden de mannen welkom geheten binnen het bataljon. Die middag werden nog
verschillend ceremonies bijgewoond en kon het nieuw geplaatste personeel genieten van een battlefield tour. De dag
werd afgesloten met een barbecue, waar ook onze oudstrijders aanwezig waren.
Ondanks dat het een bliksembezoek was, kan er teruggekeken worden op een geslaagde trip. Er is op eervolle
wijze stilgestaan bij verschillende herdenkingen en
sommige mannen hebben een waardevolle persoonlijke herinnering opgedaan.

Nieuw personeel, nieuwe voertuigen en een nieuwe missie
Tekst:Tweede-luitenant Eshuis
Tijdens de eerste oefening, FTX , kwam onder andere de
Tactical Assembly Area (TAA) aan bod. Het betrekken, inrichten en draaien van routine in een verzamelgebied werd
meerdere malen beoefend met de compagnie. Daarnaast
besteedden we veel aandacht aan het tactisch verplaatsen
met een peloton. Als kers op de taart werden tijdens deze
week ook de contactdrills beoefend, waarbij het voertuigpersoneel tegelijkertijd met het uitgestegen gedeelte het
gevecht kon aangaan met de oefenvijand.

Na de succesvolle omscholing van Bushmaster-pelotons
naar de Boxer-pelotons van de Charlie Compagnie waren
wij (de Alfa Compagnie) aan de beurt om de achtweekse
omscholing in te gaan. De omscholing betrof de periode
van mei/juni en werd ingeleid met theorie over het voertuig. De rest van de omscholingsweken werd afgewisseld
tussen theorie/onderhoud en oefeningen in onze ‘achtertuin’: de Oirschotse Heide. De Alfa Compagnie heeft drie
oefeningen gedraaid, waar niet alleen het voertuigpersoneel aan het werk is gezet, maar ook het uitgestegen deel
van de eenheden. Doordat er vele nieuwe Fuseliers zijn
begonnen bij de Alfa Compagnie op de eerste dag van de
omscholing, is er hard gewerkt om iedereen startbekwaam
te maken met het voertuig. De omscholing heeft zich in
sneltreinvaart afgespeeld, toch hebben alle eenheden ervaring kunnen opdoen met het nieuwe voertuig en kunnen
we als compagnie verder met onze opwerking naar de enhanced Forward Presence (eFP) Litouwen in 2019.
De drie oefeningen waaraan de eenheden van de Alfa Compagnie meededen waren Fire Training Exercise (FTX) , offensief en defensief. Tijdens deze oefeningen werden onder
begeleiding van externe opleiding en training (van de Instructiegroep Omscholing) de verschillende procedures en
drills beoefend.

De tweede week werd gevuld met pelotonsacties, waarbij
het uitgestegen gedeelte net zo’n belangrijke rol speelde
als de voertuigen. De uitgestegen aanval is beoefend op
verschillende locaties en de gelegenheidsaanval, waarbij de
tijdsdruk flink werd opgevoerd. Dit werd ook meerdere
malen beoefend. FTX offensief was een drukke week waarin voertuigcommandanten intensief bezig zijn geweest met
het plannen en uitvoeren van de opdrachten. De laatste oefenweek stond in het teken van het defensieve gevecht. Het
betrekken van een opstelling, het inrichten van de verdediging, het vechten en het afbreken van de opstelling werden
beoefend. Daarnaast is wederom het tactisch verplaatsen
aan bod gekomen en zijn de contactdrills beoefend, waardoor deze week opnieuw intensief was. Dit werd vooral
veroorzaakt door een grote hoeveelheid nieuwe lesstof
die allemaal geïntegreerd moest worden in de uitvoering.
Daarnaast hebben de pelotons veel effort gestoken in het
opleiden van die nieuwe Fuseliers, die nog niet op voldoende niveau waren. Uiteindelijk heeft de Alfa Compagnie wederom een goede week gehad waarin veel geleerd is. De
week is afgesloten met de Tijgertest en een drankje.
De omscholing Boxer was een pittige periode. Veel lesstof
in korte tijd, veel werkdruk en een hoge intensiteit van optreden. De pelotons zijn startbekwaam uit de omscholing
gekomen en kunnen aan de slag met het opwerken voor
eFP Litouwen 2019.
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Brands van het leger
Door Iris Wetzels
Corné Brands, bataljonsadjudant (BA) van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, tevens regimentsadjudant (RA). Of zoals veel collega’s hem
noemen ons Cornéke. Hij zou eigenlijk bataljonsadjudant
worden bij het 45e, maar dat ging niet door. De toenmalige adjudant bleef voor langere tijd op zijn stoel en Brands
kwam naar het 17e. De BA/RA adviseert de bataljons-/regimentscommandant over allerlei zaken. Hij is de tussenlaag
tussen de compagnieën en de commandant. Maar Corné
ziet zichzelf niet als een adviseur. ‘’Ik ben nog steeds Opvolgend Pelotons Commandant, alleen op een ander niveau.’’
Dat vond hij dan ook de mooiste functie. ‘’Je bent continu
met de mannen. Samen in het bos een peuk roken, samen
winnen, maar ook samen verliezen. Dat vind ik mooi.’’

‘’Mensen moeten voor je willen werken, niet moéten werken’’,
is zijn motto. Een zin die hij vertelt aan iedereen die ernaar
vraagt en ook aan iedereen die er niet naar vraagt.Als we collega onderofficieren vragen om Corné te beschrijven roepen
ze vrijwel allemaal dezelfde steekwoorden: regimentsmens,
emotioneel, harde werker en natuurlijk mag Willem II niet
vergeten worden. Zijn Tilburgse voetbalclub, waar hij met zijn
seizoenkaart regelmatig op de tribune zit. Daarnaast blijkt uit
verschillende bronnen dat hij verschillende pogingen gedaan
heeft om te stoppen met roken. Overste Gorissen beschreef
het in zijn speech als volgt: ‘’Dat je maandelijks stopt met roken en vervolgens dan de rest van de maand ieders sigaretten
oprookt, nemen we op de koop toe’’.
Drie drukke werkjaren liggen achter hem. Dat heeft ook
zijn thuisfront gemerkt.Als Corné over zijn vrouw Christel
spreekt, begint er iets te glinsteren in zijn ogen. Christel is
zijn grote steun en toeverlaat, maar ook zijn beste maatje.
En dan zijn er nog zijn twee zonen, Sebastiaan en Sander.
Waarvan er één over niet al te lange tijd naar de Koninklijke Militaire School gaat om in de voetsporen te treden
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van zijn pa en er misschien ook stiekem wel van droomt
ooit bataljonsadjudant te worden. Mocht dat het geval zijn,
heeft hij in ieder geval een goede raadgever aan zijn zijde.

Als bataljonsadjudant wordt je geleefd en vlieg je van de
ene ceremonie naar de andere. Corné heeft dan ook weinig tijd gehad om te sporten. ‘’Dat ga ik in mijn volgende
functie weer oppakken’’, zegt hij. Zijn enthousiasme en zijn
inzet voor het bataljon is zijn sterkste punt. Zo beschrijft
hij dit zelf, maar ook zijn directe collega’s Overste Gorissen
en Majoor Maas vallen hem hierin bij. ‘’Je bent tot in jouw
nerven vakman, leider en instructeur’’, beschrijft de overste in zijn speech tijdens de stokoverdracht. ‘’Emotie is een
kenmerkend aspect aan Corné.Toen we vorig jaar samen in
Normandië stonden en naar onze Fuseliers keken, die enkele tientallen meters verderop in colonne met rugzakken
over de bergrug liepen, keek ik hem aan en ik zag tranen in
zijn ogen staan. Toen ik hem vroeg wat er was antwoorde
hij dat het allemaal zijn zonen en dochters waren.’’
Corné wordt niet voor niets een regimentsmens genoemd.
Hij vindt het belangrijk dat tradities in stand gehouden
worden, dat we de gewonden niet vergeten, hij wil mensen
van buitenaf laten zien hoe het er in zijn bataljon aan toe
gaat en niet te vergeten de Regiments Onderofficiersvereniging, waar hij menig borreltje heeft mogen organiseren.
De saamhorigheid binnen het bataljon gaat het grootste
gemis geven binnen zijn nieuwe functie, maar hij kijkt terug
op een mooie periode.‘’Ik heb genoten van mijn tijd als BA.
Ik ben trots op alles wat het bataljon doet en de manier
waarop ze dat doen en daarnaast ben ik vooral heel dankbaar dat ik BA mocht zijn van 17 Painfbat GFPI.’’ Het advies
dat hij opvolger Adjudant van de Wijngaart wil meegeven is
dat het een ontzettend drukke periode gaat worden, maar
dat hij er vooral van moet genieten.

Springbok Winterberg
Tekst: Sergeant-majoor Donkers
De Delta Compagnie heeft van 20 tot 22 augustus een
sportief, sociaal en uitdagend programma uitgevoerd in
Midden-Duitsland. De doelstelling hiervan was om het
personeel van de compagnie na een lange periode van gescheiden inzet nader tot elkaar te brengen.Vanaf november
2017 tot en met juli 2018 hebben de Springbokken deelgenomen aan verschillende missies in Afghanistan en Mali.
De eerste twee dagen is er gewerkt op hoogte in de steengroeve Silbach, gefietst door de heuvels van het Sauerland
en is er gewaterskied op de Hillebachsee. De laatse dag is
een hike gelopen naar de Kahler Asten, met 840 meter de
hoogste top van de omgeving. Met een ludieke competitie
en een BBQ bij de Schützenhalle in Siedlinghausen waren
ook de avonden goed gevuld.
De diverse activiteiten zijn gedaan in drie groepen, waarbij
de organieke verbanden zijn verbroken. Tijdens het uitvoeren van de verschillende onderdelen zijn er grenzen verlegd, is er inspanning geleverd en is er genoten. Maar het
belangrijkste is dat de opgedane ervaringen zijn gedeeld en
de onderlinge banden weer zijn aangehaald.
Met de oefening Springbok Winterberg heeft de Delta
Compagnie een periode van uitzendingen afgesloten en een
nieuwe start gemaakt. Hierbij staan de taken van de verschillende specialismen weer centraal. De mortieren werken op naar inzet als onderdeel van de enhanced Forward
Presence (eFP) in Litouwen, de LRAT- pelotons richten zich
op pantserbestrijding met de Spike en het verkenningspeloton start in het najaar met de verkennersopleiding.
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Rectificatie: Mortieren trainen in Zweden
In de vorige Vaandeldrager nummer 125 stond in de rubriek Bataljonsnieuws een artikel over de deelname van
mortiergroepen en Forward Observers van het bataljon
aan de oefening “Ultimate Dragon 2018” in Trängslet te
Zweden. Abusievelijk is daar een alinea over andere activiteiten dan alleen mortierwerk, weggelaten. De auteur stelt
het zeer op prijs dat deze toch nog even worden vermeld.
Hiernaast volgt alsnog de betreffende alinea:

Ontspanning
Behalve mortierwerk was er ook tijd voor andere activiteiten. De chauffeurs hebben deelgenomen aan een ‘Artic
Driving Training’, die verzorgd werd door rij-instructeurs
van het Korps Mariniers. Er werd tijd besteed aan afstandschatten, wat door de sneeuwval sterk bemoeilijkt werd.
Na het onderhoudsprogramma was er de mogelijkheid om
met de sport te gaan langlaufen of wak-skiën.

Nieuwe ervaringen op uitdagende schietbanen
Tekst: Fuselier der Tweede Klasse Peelen
Sinds enkele maanden ben ik uit de opleiding. Ik ben bij
de Bravo Compagnie geplaatst. Toen ik met twaalf anderen
daar geplaatst werd, stond er al snel een schietoefening in
Bergen-Hohne gepland. In de aanloop naar die schietoefening hebben wij alle drills en afspraken op de Oirschotse
Heide beoefend door middel van praktijkoefendagen.

ste avond stond er avondschieten op het programma met
nachtzicht. Vooraf op de kazerne hebben we eerst les gekregen in hoe het nachtzicht en de laser werkt. De eerste
avond moesten we met het nachtzicht en de laser een doel
uitschakelen op een korte afstand.
Tijdens deze oefening zijn we naar Munster Süd gegaan. Dat
was een stukje rijden, maar dat was het wel waard. De baan
was namelijk ontzettend leuk. Hier gingen we weer in patrouillevorm de baan over en hebben we alleen niveau 2 behandeld. Deze baan had meer bomen en bossen wat het lastiger maakte om contact te houden met je buddy's links en
rechts van je. Daar moest ik even aan wennen. Na elke run
hebben we besproken wat er goed ging en wat minder goed.
Aan het einde van de dag hebben we een oefening geschoten
om te certificeren. Dit werd door alle groepen goed gedaan.
Ook deze avond hadden we avondschieten en hebben we
de eenmansdrill bij contact front, links en rechts gedaan.
Het ging een stuk beter dan de eerste keer.

De eerste schietdag op Schiet Oefening Bergen (SOB) gingen we stap voor stap met scherpe munitie de contactaanname beoefenen. Nadat we met buddy en secties diverse
oefeningen hadden geschoten, gingen we verder en hebben
we niveau 2 behandeld. Vooral het ontplooien links, rechts,
front en achter. Nadat we dat meerdere keren gedaan hadden gingen we in een patrouillevorm voorwaarts. Tijdens
de patrouille kwamen er doelen op en deden wij de contactdrill met het ontplooien en voorwaarts gaan. De eer-
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Hier heb ik voor het eerst mee gedaan aan een niveau 3
schietoefening (11 LFX). Alle puntjes die in de eerste en
tweede dag naar voren waren gekomen moesten nu goed
meegenomen worden. De baan waar we de derde dag oefenden bevatte nog meer bomen en bossen en er zaten
hoogteverschillen in. Dit maakte het lastiger om contact te
houden met elkaar. We gingen met meerdere groepen over
de baan, waarbij we ook een aanval moesten doen met een
vuurbasis op de oefenvijand.

Vaandelwacht in Warschau
Tekst: Fuselier Jorn Kattevilder
Week 33 stond voor de vaandelwacht in het teken van het
100-jarige jubileum van de Poolse krijgsmacht. Dit jubileum
werd gevierd met een enorme parade waar tientallen landen onderdeel van waren. Zo ook Nederland, vertegenwoordigd door het vaandel en haar vaandelwacht van het
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.
Ondanks de voorbereidingstijd van slechts enkele dagen is
het voordetachement, bestaande uit Sergeant van Manen
en Korporaal van Haaren, zaterdag 11 augustus naar Warschau gevlogen om daar meteen deel te nemen aan het
oefenmoment dat plaats vond in de nacht van zaterdag op
zondag. Met de zeer behulpzame Poolse liaison hebben zij
de basis gelegd voor ons verblijf in Polen en een goede
uitvoering van een toch lastige exercitie.
Maandag 13 augustus, nadat de hoofdmacht was aangekomen in Warschau, hebben wij onder het genot van een hapje en een drankje besproken hoe we de rest van de week
zouden indelen. De dag erna hebben wij besteed aan het
tot in detail oefenen van de exercitie. Uiteraard nemen wij
geen genoegen met half werk, dus hebben wij ruim de tijd
genomen om ervoor te zorgen dat wij Nederland op een
zeer professionele manier zouden representeren.
Woensdag 15 augustus was het dan eindelijk zo ver. ’s Ochtends vanuit de kazerne met een flink aantal bussen en een
nog groter aantal militairen uit alle delen van de wereld,
vertrokken we naar de binnenstad van Warschau. Hier was
het zoeken naar de juiste plek in de verplaatsingsvolgorde.
Eenmaal in positie en na wat motiverende woorden van
onze bataljonsadjudant en vaandeldrager, stond ons niks
meer in de weg om aan te vangen met de parade.
De parade, die ons langs het presidentiele paleis leidde en
waar hoogwaardigheidsbekleders als de president en vice-

president het massaal toegestroomde volk toespraken, bestond niet alleen uit militairen te voet. Er waren ook honderden voertuigen en oorverdovende momenten waarop
de luchtmacht met verschillende vliegtuigen acte de préséance gaf.
Na afloop van deze prachtige vertoning, waarbij het kippenvel over het gehele lichaam liep, hebben we nog de tijd
genomen om met enkele zeer geïnteresseerde Poolse burgers op de foto te gaan. Deze Polen gaven een enorme blijk
van waardering voor zowel de gedisciplineerde uitvoering,
als de indrukwekkende uitstraling van onze vaandelwacht.
Deze woorden werden bekrachtigd door onze Poolse liaison Sebastian.
We hebben deze unieke kans om Nederland te vertegenwoordigen met beide handen aangegrepen. Met trots en
plezier kijk ik terug op een zeer prettige week waar nog
lang over gesproken zal worden. Ondanks enkele ‘hick-ups’
hebben de mannen van de vaandelwacht een uitstekende
prestatie geleverd want, zoals jullie weten, volo et valeo!
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Fuseliers op de Veteranendag
Tekst: Fuselier der Eerste Klasse Verplanke
Op 30 juni liepen de Fuseliers van het Zware Wapens-peloton van de Alpha Compagnie mee in het defilé van de
Veteranendag in Den Haag.Veteranendag wordt sinds 2005
jaarlijks georganiseerd op de laatste zaterdag van juni om
de meer dan 111.000 Nederlandse veteranen die zijn ingezet in dienst van de vrede, te bedanken.

(Kleding en Persoonsgebonden Uitrusting) in Soesterberg,
werd er al snel ook geoefend met handschoenen aan, helm
op en CT-schoenen aan. Op vrijdag 29 juni werd nog eenmaal geoefend en toen was het peloton er klaar voor.

De grote dag
De bus kwam aan op de kazerne in Den Haag. Daar moesten de Fuseliers direct omkleden in Ceremonieel Tenue.
Vanuit daar vertrok de bus richting het Malieveld, waar kort
de mogelijkheid was om wat te drinken en te lunchen op
het terrein. Het was erg indrukwekkend. Het terrein was
groots opgezet met een podium voor muziek, meerdere
grote tenten met horeca, diverse militaire voertuigen en
ander materiaal voor static shows en een hoop stands met
veteranenverenigingen. Heel veel tijd was er echter niet,
want al snel moest er worden opgesteld voor het defilé.
Vanwege de enorme hitte wachtte ieder detachement zo
lang mogelijk in de schaduw, tot daadwerkelijk het sein gegeven werd dat het defilé bijna zou starten.

Veteranendag
Veteranendag is voor iedereen te bezoeken op het Malieveld in Den Haag, waar de hele dag muziek, activiteiten
voor kinderen en static shows gaande zijn. Daarnaast kunnen veteranen elkaar ontmoeten bij de stands van het Veteraneninstituut en van verschillende veteranenverenigingen.
Iets na het middaguur start een vliegshow die goed te zien
is vanaf het Malieveld. Rond dezelfde tijd start ook het defilé vanaf het Malieveld en loopt in een klein uur door het
centrum, langs de Hofvijver, terug naar het Malieveld. Er lopen ongeveer 4500 veteranen mee, zowel actief dienenden,
als post-actieven. Ook rijden er paarden en verschillende
historische en moderne militaire voertuigen mee.

Voorbereiding
Om een strak resultaat weg te zetten tijdens het defilé,
heeft het peloton, tijdens een druk oefenprogramma, zo
veel mogelijk tijd gemaakt om te oefenen. Zowel het lopen
in formatie als de wapenexercitie hebben in deze weken
veelvuldig de revue gepasseerd. In eerste instantie werd
er in gevechtstenue geoefend, maar nadat de Fuseliers hun
Ceremonieel Tenue (CT) hadden gepast bij het KPU-bedrijf
30
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Het detachement van de Alpha Compagnie liep direct achter het detachement van de Vereniging van Veteranen GFPI,
wat een mooi beeld gaf. Er liepen 102 voetdetachementen
mee met in totaal bijna 4000 personen, daarnaast reden
nog militaire voertuigen mee en liepen er zelfs paarden en
honden. Zoveel verschillende eenheden in allerlei vormen
en maten, van jong tot oud, van actief dienend tot de gepensioneerde leeftijd ver gepasseerd, gaf een indrukwekkend
beeld. Hoe belangrijk Veteranendag gevonden wordt werd
nog extra onderstreept door de aanwezigheid van Koning
Willem-Alexander, Minister-president Mark Rutte, Minister
van Defensie Ank Bijleveld en de Ridders Majoor Tuinman
en Majoor Kroon op het defileerpunt.
Een uur later liep het Zware Wapens-peloton van de Alpha
Compagnie terug het Malieveld op. Er was een strak resultaat weggezet en iedereen was tevreden. Er was nog kort
tijd om wat te drinken te halen en nog even rond te kijken
op het terrein. Daarna snel terug de bus in, omkleden op de
kazerne en toen zat deze bijzondere ervaring er weer op.

30 april, Koninginnedag 1975. “Voor het eerst in de naoorlogs geschiedenis heeft een detachement van de drie
Garde-onderdelen deelgenomen aan het jaarlijkse defilé
voor Paleis Soestdijk t.g.v. de verjaardag van Koningin
Juliana.
Het detachement – in ceremonieel tenue gestoken- was
samengesteld uit 33 Grenadiers, 33 Jagers en 33 Fuseliers, het geheel onder commando van de Kapitein der
Grenadiers van Breugel. Het detachement werd voorafgegaan door het Jachthoornkorps van de Jagers. Op de
foto zijn de Fuseliers van het detachement te zien.

Stokoverdracht Delta Compagnie
Tekst: Iris Wetzels
Vandaag vond de stokoverdracht van de Delta Compagnie
plaats. Compagnies Sergeant-majoor Reijnders droeg zijn
CSM-stok over aan Sergeant-majoor Donkers. Daarbij werden ze ook allebei bevorderd. Donkers met de rangonderscheidingstekens voor CSM en Reijnders met die van adjudant.

Nieuwe functies
Donkers is geen onbekende binnen de Delta Compagnie.
Afgelopen jaren werkte hij hier al als Sergeant-majoor
Opleidingen, vanaf vandaag de nieuwe CSM, de 'compagniesmoeder'. Voor Sergeant-majoor Reijnders is het na zijn
uitzending naar Afghanistan tijd om zijn stok over te dragen.
Hij maakt als adjudant de overstap naar 42 Bataljon Limburgse Jagers.
Namens het hele bataljon gefeliciteerd en veel succes in
jullie nieuwe functies.

Operation MacKenzie
Tekst: Colin Bal
Voor de zomer schreef ik over onze voorbereidingen voor
de roadtrip naar Bosnië met de belofte dat er een deel 2
zou volgen. Hierbij ons reisverslag en ook nog een kort
verslag over de voortgang van ons goede doel die wij aan
onze trip hadden verbonden.

ven. Wij hebben met vele acties geld binnengehaald, waaronder de actie door het 17e Bataljon tijdens de Regimentsjaar-

Om het geheugen even op te frissen: wij hadden deze actie
opgezet om geld op te halen ter bescherming van de Bosnische beer. Beren worden in Bosnië nog vaak ingezet als
dansbeer of als entertainment in bijvoorbeeld restaurants.
Dit is ook waar beer MacKenzie (de naamgever van de actie) werd gevonden door Britse blauwhelmen en uiteindelijk
werd bevrijd. Deze beer heeft daarna nog vele jaren in Het
Berenbos van Ouwehands Dierenpark in Rhenen mogen leseptember 2018
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dag. Afgelopen juni, 10 dagen voor ons vertrek naar Bosnië,
was daar onze eindactie, de benefietveiling te Bronbeek.Vele
items van onder andere Dafne Schippers, Marco Borsato, Karin Bloemen, Adri van Tiggelen en vele anderen gingen onder
de hamer. Echte klappers van deze veiling waren een item
ingebracht door RMWO Majoor Marco Kroon die voor
€ 2000 wegging en een schilderij van Beatrix voor € 500
gemaakt door kunstenaar en veteraan Ton Hermes.
De totaalopbrengst van onze actie werd afgelopen Veteranendag onthuld en kwam uit op het geweldige bedrag van
€ 6500. Hiermee worden de komende maanden vervolgonderzoeken naar de leefomstandigheden van de Bosnische
beer gefinancierd.

Tijdens onze roadtrip hebben wij daadwerkelijk twee beren kunnen bezoeken: deze zaten hemelsbreed een paar
honderd meter van de oude base in Sisava vandaan!
In september staan er vervolggesprekken gepland en door
onze actie lijken er verschillende instanties wakker geworden te zijn en wordt er zelfs gesproken over een berenbos
in Bosnië.

32

De roadtrip
Sinds wij concrete plannen hadden gemaakt voor de trip,
kon de tijd niet snel genoeg gaan. Hoe dichterbij de datum
kwam, hoe meer het besef groeide dat dit wel eens een
legendarische trip zou kunnen worden. Door die gedachte
ontstaat dan automatisch bij mij de vrees dat het tegen zal
vallen, of dat ik belangrijke zaken over het hoofd heb gezien.
Maar die vrees was overbodig, want het werd een trip om
nooit meer te vergeten, waarbij juist de onverwachte dingen, zoals een verkeerd ingevoerd boeking, ertoe leidde dat
wij zelfs op een betere locatie kwamen, pal naast de muren
van de burcht in Jajce en de verwisseling van een gids leidde
tot een top-stapavond in Mostar.
Het was de ideale combinatie van een stuk geschiedenis,
onder andere gebracht door een aantal gidsen in Sarajevo
en Mostar, het gevoel van herkenning van oude locaties zoals de burcht van Jajce, afgewisseld met stapavonden die
beslist niet onderdeden voor een weekendbreak in Berlijn
of Hamburg.
De trip begon op vrijdag met het ophalen van alle deelnemers, waarvan het gros moest worden opgehaald van het
welvertrouwde station Eindhoven. Ondanks de files verliep
de reis voorspoedig en kwamen wij in de ochtend aan in
Obodnik/Camp Davis. Dit is inmiddels verbouwd tot een
restaurant en zag er keurig netjes uit. Na deze stop vertrokken wij richting Knesevo over de binnendoor route,
dat overigens nog steeds op grote stukken een geitenpad
is, waarbij een Mercedes Sprinter taxi bus niet direct mijn
eerste keuze zou zijn. Desondanks hield onze bus het de
gehele trip goed.

In Knesevo aangekomen zag de oude silo er minder florissant uit en heeft het verval behoorlijk toegeslagen. Remco
had een drone meegenomen, waarmee hij op meerdere locaties mooie beelden heeft kunnen maken, zoals van de silo
en de burcht in Jajce. Het filmpje gemaakt door journaliste
Marjolein Koster heb ik gedeeld in de groep van het VVVGFPI.
Vanuit Knesevo werd de reis vervolgd naar Jajce waar wij
twee dagen zijn gebleven. Mooi om te zien dat het gebied
rond de waterval en de burcht is opgeknapt.
Je ziet wel dat er nog veel moet gebeuren en door gebrek aan geld, herstel nog niet overal mogelijk is. De plek
van de base is bijna onherkenbaar door onder andere de
bouw van een tankstation: mooi om te zien dat deze plek
langzaam wordt overgenomen door economische ontwikkelingen. Het was geweldig om weer op deze plek terug te
zijn en met name ook weer een deel van de schitterende
natuur te ontdekken.
Na twee dagen vertrokken wij en namen op onze route
langs Beagle, Sisava, Viktor Bravo 1 en Novi Travnik een
journaliste mee richting Sarajevo. In Beagle is tegenwoordig een supermarkt gevestigd en het pand is voorzien van
een stuclaag en de omgeving ziet er keurig uit. Vanuit Beagle hebben wij onze route vervolgd naar Sisava en zijn wij
op bezoek geweest bij een aantal beren die eerder door
de onderzoekers ontdekt waren. Het hotel stond er nog
echter wel verlaten en vervallen bij. Wat opviel is dat er
in dit gebied veel gebouwd wordt en er duidelijk positieve
ontwikkelingen zijn. Vanuit Sisava zijn wij naar Viktor Bravo
1 vertrokken: dit huis had geen functie en lag er verlaten
bij. Wat opviel is dat het nabijgelegen klooster zwaar bewaakt wordt door politie uit de Republica Serpska, terwijl
het in de Bosnische federatie ligt. Dit merkte je overigens
op veel plaatsen: als je wat langer in gesprek gaat, zijn de
onderhuidse spanningen nog goed merkbaar. Na alles wat
er is gebeurd, kan dat ook bijna niet anders, echter hoop ik
voor Bosnië dat de werkloosheid gaat dalen, waardoor die
onvrede wellicht deels wordt weggenomen. In Novi Travnik was overigens niks meer te zien van onze aanwezigheid,
er was alleen nog een betonnen plaat met een hoop afval.

Cultuur en historie
Wij hebben tijdens onze trip ook bewust gekozen om niet
alleen naar de oude base-locaties te gaan, maar ook om
echt cultuur en historie te snuiven in grote steden zoals
Sarajevo en Mostar. Je bent namelijk na het vinden van de
herkenningspunten wel snel uit gekeken op een betonnen
plaat, maar dat is mijn persoonlijke mening.
In Sarajevo hebben wij ons door een gids laten begeleiden,
die ook de belegering van Sarajevo heeft meegemaakt. In de
ochtend door de oude stad gelopen met veel traditioneel
handwerk en Turkse koffie. In de middag onder andere de
tunnel bezocht die als levensader diende tijdens de oorlog
en uitleg over de belegering en het daarbij behorend lijden
van de bevolking. In de avond in deze fantastische stad wezen stappen. Na twee dagen Sarajevo vertrokken wij naar

onze laatste locatie: Mostar en omgeving. Dat is een locatie
waar ik nog nooit was geweest, maar wat een verrassing!
Dit was voor mij, en ik denk voor de meeste van ons, een
van de hoogtepunten. Heel mooi stadje met de iconische
brug, maar ook een hele prettige sfeer. Wij hadden het geluk een hele goede gids te treffen, genaamd Sevko. Als jongen gevochten in de burgeroorlog: niet direct vanwege antipathie t.o.v. de tegenstander, maar zijn ouderlijk huis stond
direct aan de frontlinie. Met hem samen een legendarische
stapavond in Mostar beleefd waaraan wij de bijnaam "The
thirsty Dutchmen" hebben overgehouden.
Op onze laatste dag zijn wij in de omgeving allerlei hoogtepunten van de regio gaan bezoeken zoals Blagaj en de
Kravice watervallen.

Allemaal zeer indrukwekkend en alleen al de moeite om
naar Bosnië te gaan. Wat ook opviel is dat er hard gewerkt
wordt aan economisch herstel in deze regio, door het aanleggen van druiven -en frambozenvelden.
Al met al een schitterende reis, maar het allermooiste was
de onderlinge kameraadschap die na twintig jaar nog onaangetast was en is. Wij hebben dan ook besloten dat dit
het begin van een traditie is geworden en de volgende trip
is al geboekt. Volgend jaar zal deze trip ons voeren naar de
75-jarige herdenking van D-day!

september 2018
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