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VidEo-obsErVatiE in dE infra
Video-observatie is niet meer weg te denken uit onze samenleving.
Er is steeds meer behoefte aan video-observatie oplossingen zowel
in tijdelijke als permanente situaties. Video-observatie als
ondersteuning voor de handhaving van openbare orde en
veiligheid.

High End security:

Heijmans Techniek & Mobiliteit heeft een aantal oplossingen, die
uitermate geschikt zijn voor de inzet bij evenementen, openbare orde
vraagstukken, en wegwerkzaamheden. Deze oplossingen zijn
voornamelijk gebaseerd op draadloze video overdracht en zijn
geschikt voor inbouw in voertuigen en motoren. Voor de Inframarkt
heeft Heijmans Techniek & Mobiliteit een camera ontwikkeld die
onder alle omstandigheden maximale prestaties kan leveren. De
camera is een samenstelling van een professionele videocamera
ondergebracht in een zeer hoogwaardige buitenbehuizing. Deze
Infracamera is uitermate geschikt om toe te passen zowel als
observatie camera (bv. bij spits of plusstroken) en als incident
management camera. Deze oplossing leent zich ook uitstekend voor
de observatie van bedrijventerreinen en binnensteden.

Deze totaaloplossing bestaat uit een bestuurbare thermische
camera op een kantelbare mast van minimaal 6 meter en heeft
een interne stroomvoorziening goed voor tenminste 25 dagen. De
mast is ook voorzien van de laatste technische ontwikkelingen op
het gebied van draadloze video overdracht. UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System) COFDM (Coded Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) en Satelietverbindingen of een combinatie hiervan
behoren tot de mogelijkheden. De video streams zijn encrypted zodat
meekijken onmogelijk wordt gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Anthony Elbers 06-54982293
Heijmans Techniek & Mobiliteit, Postbus 766, 5231 XA ‘s-Hertogenbosch
Kijk op www.heijmanstechniekenmobiliteit.nl of bel 073 648 4111

Voor de High End Security markt heeft Heijmans Techniek & Mobiliteit
diverse Security oplossingen zoals een volledig stand Alone Thermische
camera geschikt voor onder andere Defensie doeleinden.

Door deze verschillende technieken te combineren ontstaat een hightech
Security oplossing die uitermate geschikt is voor de beveiliging van
uitgestrekte gebieden en/of grote periferieën van risico-objecten.

VANDEREDACTIE
Majoor bd Gerrit Beerkens, redacteur Genist

Introductiewoord

regiments-

commandant
Van de redactie

Dit voorjaarsnummer van de inmiddels al weer 4e jaargang van
Genist staat in het teken van Nationale Operaties (NATOPS),
met in het bijzonder Intensivering Civiele Militaire Samenwerking (ICMS) en CBRN. Een hele mond vol, maar bij het lezen van
de artikelen zal u duidelijk worden dat defensie in het algemeen
en de genie in het bijzonder op nationaal niveau steeds vaker
een belangrijke rol speelt bij rampen- en terrorismebestrijding,
crisisbeheersing, ondersteuning van diverse evenementen en allerlei andere maatschappelijke gebeurtenissen. De expertise die
wij, mede door onze uitzendervaringen, hebben opgebouwd
alsmede het ons ter beschikking staande geavanceerde materieel stellen ons in staat om adequaat te reageren op onvoorziene
omstandigheden, waardoor we een betrouwbare en graag geziene partner zijn voor civiele hulp-, ondersteunings- en politiediensten.
Maar buiten dit thema wordt zoals altijd uitgebreid aandacht
besteed aan onze eigen regimentsaangelegenheden. Na de
functieoverdracht van onze RA, Cees van Vessem aan adjudant
Frans Schiltman op 14 januari j.l. is het tijdens de aankomende
wapendag op 14 april de beurt aan de RC, kolonel Tjeerd de
Vries, die het regimentscommando zal overdragen aan kolonel
Hans van Griensven. U krijgt een terugblik over de afgelopen
periode van onze huidige RC, terwijl zijn opvolger zich in een
korte profielschets aan u voorstelt. Ook schenken we aandacht
aan het gedenken en herdenken van gevallen collega’s middels
een verslag over een nabestaandenreis naar Afghanistan en de
vernoeming van een baileybrug naar onze gesneuvelde collega
Martijn Rosier.
De aan ons regiment verbonden verenigingen en stichtingen laten zich ook dit keer niet onbetuigd. Er wordt, en dat stellen
wij als redactie zeer op prijs, enthousiast gebruik gemaakt van
de Genist als forum om zich te profileren of om ervaringen en
bijzondere gebeurtenissen met elkaar te delen. Vanuit de veteranenhoek hebben we een aantal interessante, leuke artikelen ontvangen, waarin beschreven wordt hoe het leven er na defensie
en de genie voor een aantal van hen uitziet. Variërend van werkzaamheden in het verlengde van uitzendervaring (Veteranen met
een missie) tot zelfstandig ondernemer, ambulancechauffeur
of ambtenaar bij Buitenlandse Zaken op Curaçao. Maar ook de
“Mijn naam is…” inzendingen geven een beeld van hoe de genist denkt over ons wapen en het regiment in het bijzonder.

Afsluitend concludeer ik dat het wederom gelukt is om een Genist te kunnen aanbieden, die zeer de moeite waard is om te lezen en waarin eenieder zich op een of andere wijze zal herkennen. Een speciaal woord van dank is dan ook op z’n plaats voor
de overige redactieleden, die dit met steun vanuit het regiment
en in samenwerking met Greenpaper Association gerealiseerd
hebben, maar niet in de laatste plaats ook voor alle auteurs en
al diegenen die een inhoudelijke bijdrage hebben geleverd.
Veel leesplezier, Gerrit Beerkens
Redacteur Genist

Rectificatie Genist 2010.2
In de vorige uitgave van Genist is bij het artikel “Taakteam Afgan
Security Guard begeleidt bouwprojecten” per abuis de auteur foutief
vermeld. Het stuk is geschreven door sgt 1 Pascal Zandvliet, die daarvoor sgt 1 Martijn van Brenk heeft geïnterviewd.

Oproep

Wij zoeken voor de versterking van ons redactieteam een z.g. beeldredacteur. Iemand die fotografie als hobby heeft. Het is de bedoeling dat deze
beeldredacteur zich gaat bezighouden met het
(mede) opzetten, onderhouden en beheren van
een database voor beeldmateriaal binnen het regiment. Hij/zij hoeft niet per se knowhow op hoog
niveau te hebben van fotografie, fotobewerking,
opslag etc. Enthousiasme en interesse vormt de basis en zo nodig kunnen op kosten van het regiment
aanvullende cursussen en opleidingen gevolgd
worden.
Wie heeft interesse (en wat vrije tijd) en voelt zich
geroepen om het regiment en de redactie te komen ondersteunen? U kunt zich aanmelden via het
regimentssecretariaat (zie Colofon).
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voorwoord
Luitenant-kolonel bd Claudius Schrover,
Vice-voorzitter Stichting Veteranen Regiment Genietroepen

Dank je wel
Bij het symposium van afgelopen december en ook
bijeenkomsten waar genisten (actief en postactief) aanwezig
waren, heb ik vele complimenten ontvangen over onze Genist.
En deze complimenten breng ik graag over aan de schrijvers
van de verschillende artikelen en zeker aan de makers van
Genist. Deze mensen, de redactie en enkele personen achter de
schermen, leggen veel vrije tijd en niet te vergeten creativiteit
aan de dag om dit blad – ik zou haast zeggen deze Genieglossy
- bij u op de mat te leggen. Dank!

Gevulde regimentsdatabank
www.regimentgenietroepen.nl

Ik kan het niet vaak genoeg herhalen, maar het is van het
grootste belang dat we elk actief en postactief regimentslid
weten te bereiken. En daarvoor dienen we te beschikken over
een optimaal gevulde databank met persoonsgegevens van onze
regiments- leden. Belangrijk is dat we u ook kunnen bereiken
via het internet, dus een e-mailadres. We begrijpen best dat er
oudere regimentsleden zijn die zich niet op de digitale snelweg
hebben begeven, maar ook zij kunnen zich aanmelden bij de
regimentsdatabank via een brief, een kaart, of telefonisch (zie
colofon op blz. 3).

Van Stichting naar Vereniging

Formeel bestaat de Stichting Veteranen Regiment Genietroepen
sinds 14 mei 2008. We hebben toen gekozen voor een
stichtingsvorm om snel van start te kunnen gaan. Als stichting
hebben we ons ingeschreven in het reünieregister bij het
Veteraneninstituut (VI) en daardoor werd het voor het regiment
mogelijk om een jaarlijkse Wapendag te organiseren en - nog
belangrijker - te financieren. Defensie heeft echter besloten om na
2012 alleen nog maar verenigingen onder bepaalde voorwaarden
toe te laten in het reünieregister van het VI en daaraan de financiële
tegemoetkoming te koppelen. Kortom: binnen niet al te lange
tijd zal de Stichting Veteranen Regiment Genietroepen worden
omgevormd tot Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen
(VVRG). Dit betekent o.a. dat we ledenvergaderingen gaan
krijgen, dat we een bestuur gaan kiezen en dat men zich op kan
geven om zich kandidaat te stellen voor dat bestuur, om maar een
paar zaken te noemen. En daarvoor is het zo belangrijk dat we u
via de regimentsdatabank kunnen bereiken.

Ambities Veteranen Regiment Genietroepen

Zoals bekend hebben wij de jaarlijkse Wapendagen waarop we
op de tweede dag (14 april 2011) onze actieve en postactieve
regimentsleden ontmoeten tijdens de regimentsreünie. Op deze
dag is het ook voor “missiegerichte” reünieverbanden mogelijk
iets op locatie van de Wapendag te organiseren. Daarvoor hebben
wij een certificaat van het reünieregister. Ook organiseren wij de

deelname van regimentsveteranen aan de Landelijke Veteranendag
in ’s Gravenhage op de laatste zaterdag van juni (25 juni 2011).
Als lid van het Algemeen Bestuur van het Veteranenplatform (een
organisatie van nagenoeg alle landelijke veteranenverbanden)
hebben wij ook te maken met de landelijke ontwikkelingen die
worden voorgesteld door defensie. Een van die ontwikkelingen is
het formeren van een nuldelijns zorgteam. Dit laat zich het best
vertalen als een signaalfunctie die we als regimentsleden hebben
wanneer we merken dat het dreigt “mis te gaan” bij een van onze
kameraden. We kunnen dan in voorkomend geval de “eerste lijns”
of hogere zorg informeren. Er op tijd bijzijn is het beste. Gelukkig
komen deze problemen, volgens onderzoeken van het VI, slechts
bij weinig mannen en vrouwen van de totale veteranenpopulatie
voor, maar toch. Ik baal er trouwens van dat de media het accent
toch vooral leggen op de probleemgevallen. Hoe erg ik dat
ook vind voor betrokkene; goed nieuws bevordert kennelijk de
kijkcijfers niet. Voor het overgrote deel van de veteranen is de
deelname aan meerdere missies een verrijking gebleken, ook voor
de wijze waarop ze nu in de maatschappij staan.

Waar zijn de soldaten en korporaals?

In de vorige Genist heb ik vermeld hoe het bestuur is samengesteld.
Het is u ongetwijfeld opgevallen dat het alleen maar uit actief
en postactief kader bestaat. Op zich niets mis mee, maar ù
als soldaat of korporaal wordt node gemist in het bestuur. De
officieren en onderofficieren van het regiment zijn in groten
getale georganiseerd in respectievelijk de Vereniging Officieren
Genie (VOG) en Vereniging Genie Onderofficieren (VGOO). Voor
de soldaten en korporaals van het regiment was er nog niets tot
14 mei 2008. Als voor hen de dienstplichttijd of nu het contract
erop zat verlieten zij defensie, maar weten zij dat ze nog altijd
lid van het Regiment Genietroepen zijn? Als regimentslid kunt
u, concreet via Genist en/of www.regimentgenietroepen.nl, in
contact blijven met collega’s waarmee u bijvoorbeeld op missie
bent geweest. En als lid van het bestuur kunt u hier uw bijdrage
aan leveren en invloed hebben. Dus, kom op en meld u aan voor
het bestuur van de SVRG.
Sodeju!
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aanhetwoordis
Kolonel Tjeerd de Vries, Commandant Regiment Genietroepen

Afscheidswoord regimentscommandant
Maandag 6 augustus 2006. Het is een mooie zonnige ochtend.
Ik ben op weg naar de Van Brederodekazerne. Voor het eerst
sinds vele jaren. Het is een korte rit. Na onze terugkeer uit
Griekenland zijn mijn vrouw en ik in Den Bosch gaan wonen
en vanaf ons huis is het via Cromvoirt maar een kwartiertje
rijden. Vanaf de smalle landweg zien de velden er prachtig uit.
Het valt me op hoe netjes alles is. Na jaren buitenland besef
je pas weer dat Nederland een mooi en rijk land is. Ik meld
me bij de wacht want mijn defensiepasje is niet meer geldig.
Karin de Vogel, het hoofd van de secretarie, komt me bij de
poort ophalen. In het stafgebouw is er meteen koffie. Ik voel
me welkom. Het is net of ik thuis kom.
Maandag 13 augustus 2006. Op het Kolonel Sedeeplein op
de Lunettenkazerne krijg ik van C-OTCo het commando over
het OTCGenie. Bijna een jaar lang was de Chef-staf, luitenantkolonel Rik Dijkhoff, waarnemend commandant. Ik constateer
dat het OTC er goed voor staat. Dat moet ook, want de
komende jaren zullen veel genisten voor hun missie in Uruzgan
een adequate opleiding moeten krijgen. Bovendien moet er
begin 2007 weer worden gereorganiseerd. Het OTCo wordt
kleiner maar het OTCGenie wordt, als een van de weinige
OTCa, groter.
Zondag 10 september 2006. Midden op de IJssel bij Zwolle
overhandigt brigade-generaal René Veger mij het vaandel
van het Regiment Genietroepen. Een drijvende brug van
105 Brugcompagnie vormt het passende geniedecor voor
de overdracht van het regimentscommando. Onder grote
belangstelling van de burgerij neem ik het vaandel van mijn
voorganger over. Het is een eer om commandant van het
oudste regiment van de Koninklijke Landmacht te mogen zijn.
Het is nu april 2011. Het regiment is ruim vier jaar ouder. Op een
leeftijd van bijna 263 jaar is dat een peulenschil. Toch waren
de afgelopen jaren niet de gemakkelijkste. De belangrijke
bijdrage die we leverden aan de missie in Afghanistan kostte
grote professionele inspanning, moed, doorzettingsvermogen
en vooral vasthoudendheid. Het regiment was succesvol, maar
betaalde een prijs met gewonden en gesneuvelden. Tijdens
de jaarlijkse wapendag staan we daar letterlijk en figuurlijk

bij stil. Vele actieve en post-actieve regimentsleden nemen,
vergezeld door hun partners, deel aan een indrukwekkende
en waardige ceremonie. Die vindt plaats rondom ons prachtige
geniemonument met muziek van ons eigen Fanfarekorps
der Genie. Het voelt niet alleen goed; het ìs ook goed. Vele
regimentsleden delen die mening. En nèt zo goed is de
gewoonte om na de herdenking rondom het Huis van het
Regiment een gezellige reünie te hebben. Ik hoop van harte
dat deze in mei 2008 ingestelde traditie nog lang zal blijven
bestaan.
In organisatorische en professionele zin was ons regiment ook
de afgelopen jaren weer flink in beweging. In 2006 werden
we versterkt met 41 Pantsergeniebataljon. In Afghanistan
leverden we als experts op het gebied van Search een
belangrijke bijdrage aan C-IED operaties. Met de oprichting
van de EARS-pelotons werd onze bijdrage aan dit soort
operaties nog groter. In Uruzgan bouwden we alle denkbare
operationele infrastructuur, maar tegelijkertijd dachten we na
over de rol die de genie zou kunnen spelen bij de opbouw
van fragiele staten. Het opleiden van local workforce en het
begeleiden van uit te besteden werkzaamheden zullen in de
nabije toekomst meer nadruk gaan krijgen. Verder zal onze
CBRN-capaciteit in 2011 substantieel worden uitgebreid en
wordt het OTCGenie opnieuw gereorganiseerd. De genie
stond bepaald niet stil. En dat is maar goed ook want een
organisatie moet zich altijd aanpassen aan de eisen die de
omgeving en de tijd aan haar stelt. In dat verband is het de
vraag wat de komende bezuinigingen voor de genie in petto
hebben. Wat dat ook moge zijn: het Regiment Genietroepen
zal zich aanpassen en de opgedragen taken naar beste kunnen
en vermogen uitvoeren.
Beste regimentsgenoten. Op 14 april draag ik het commando
over het regiment over aan mijn opvolger kolonel der Genie
Hans van Griensven. Daarna verlaat ik de actieve dienst. Het
was een eer om uw commandant te zijn. Als “gewoon”
regimentslid zal ik mij voor ons regiment blijven inzetten. Ik
hoop velen van u op de 14de april te mogen begroeten.
Kolonel Tjeerd de Vries,
Commandant Regiment Genietroepen
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aanhetwoordis
Kolonel Hans van Griensven, nieuwe Commandant Regiment Genietroepen

onze nieuwe regimentscommandant
Hans van Griensven is een geboren en getogen Brabander, afkomstig uit het plaatsje Deurne. Na het plaatselijke
gymnasium, vervolgde hij zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. In 1984 studeerde hij
af en werd als luitenant aangesteld bij het Wapen der
Genie. Zijn eerste functie vervulde hij als pelotonscommandant bij 13 Pantsergeniecompagnie in Oirschot. In
1986 verhuisde hij naar het GOC/SOKG/ROEK, waar hij als
lichtingsploegcommandant verantwoordelijk was voor
de opleiding van dienstplichtige officieren en onderofficieren (ARO/ADOO). Na zes maanden werd hij hoofd van
de Specialistisch Militaire Opleiding (SMO) voor geniecadetten. In 1987 werd hij in deze functie bevorderd tot kapitein. In 1989 volgde plaatsing in Nunspeet als plaatsvervangend commandant van 12 Pantsergeniecompagnie.
In de periode 1992 – 1994 klom Hans van Griensven weer
in de schoolbanken en volgde de cursus Stafdienst en aansluitend de Hogere Militaire Vorming, beide aan het Instituut Defensie Leergangen (IDL) in Rijswijk. In juli 1994 werd
Hans bevorderd tot majoor en bekleedde hij twee jaar de
functie van hoofd sectie Operaties (G3) van 13 Gemechaniseerde Brigade in Oirschot. Hierna werd hij vanaf 1996 bij
de Defensiestaf (DS) op het Ministerie van Defensie tewerkgesteld als stafmedewerker bij de afdeling Internationale
Planningsaangelegenheden en Samenwerking, gespecialiseerd in het NATO Defence Planning Process en NAVO-aangelegenheden in het algemeen.
Van Griensven verhuisde in 1997 voor een jaar naar Engeland om te studeren aan de Advanced Command and
Staff Course op het Joint Services Command and Staff College in Bracknell. Terug in Nederland werd hij hoofd sectie Operaties bij de Operationele Staf van de Bevelhebber
der Landstrijdkrachten. Hier was hij als luitenant-kolonel
verantwoordelijk voor de planning van deelname van
landmachteenheden aan vredesoperaties, zoals in Kosovo (EFOR, KFOR), Albanië (AFOR) en Bosnië-Herzegovina
(SFOR). In 2000 keerde hij terug naar het IDL, maar nu als
docent in het vakgebied Doctrines, Tactiek en Commandovoering. Daarnaast had hij een belangrijke rol bij het
herinrichten van de verschillende carrièrecursussen. In

deze tijd werd hij ook de vaste docent en mentor voor de
Hogere Militaire Vorming (HMV). Twee jaar later ging zijn
grote wens in vervulling en kreeg hij het commando over
11 Pagnbat in Wezep. Tijdens zijn commando werden delen van zijn eenheid uitgezonden naar Bosnië en Irak. Daarnaast bereidde hij zijn eenheid voor op een mogelijke inzet
als deel van de Nato Response Force in de eerste helft van
2005. Hij had in deze periode tevens een belangrijk aandeel
in de herstructurering van het Wapen der Genie, wat o.a.
leidde tot de oprichting van 41 Pagnbat. Voor zijn inspanningen voor het wapen heeft hij toen de Bronzen Genist
ontvangen.
In september 2005 werd Hans van Griensven bevorderd tot
kolonel en benoemd tot Chef-Staf en Plaatsvervangend
Commandant van 13 Mechbrig in Oirschot. In die functie
bereidde hij en zijn staf zich voor op een uitzending naar
Afghanistan in het kader van ISAF-3, om daar van januari
tot augustus 2007 het commando te voeren over de 1 (NLD/
AUS) Task Force in de provincie Uruzgan. Voor zijn optreden aldaar heeft de Minster van Defensie hem het Ereteken
van Verdiensten (in goud) toegekend. Na zijn terugkeer
heeft hij tot maart 2008 zijn oude functie bekleed bij 13
Mechbrig, om vervolgens te worden geplaatst bij de Defensiestaf op het Ministerie van Defensie in Den Haag. Daar
bekleedde hij de functie van hoofd Afdeling Landmachtbehoeften binnen het ressort Behoeftestellingen en was
daarmee verantwoordelijk voor alle materiaalbehoeften,
gerelateerd aan het landoptreden.
Vanaf 5 januari 2011 volgt kolonel Van Griensven de Leergang Topmanagement Defensie (LTD), wederom op het IDL.
Hoewel hij op 14 april het commando zal overnemen van
kolonel Tjeerd de Vries, zal hij pas vanaf 13 mei daadwerkelijk zijn nieuwe functie kunnen oppakken, i.v.m. de lopende
cursus.
Hans van Griensven is 50 jaar oud en getrouwd met Marjon.
Zij hebben twee kinderen; Koen van 14 en Tim van 12 jaar.
Het gezin woont in Kaatsheuvel. Hans houdt van vissen,
cryptogrammen, golfen, reizen en koken, maar boven alles
van zijn gezin.
GENIST
GENIST| |APRIL
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aanhetwoordis
Regimentsadjudant Frans Schiltman

Op 14 januari heb ik de functie van Regimentsadjudant Regiment Genietroepen overgenomen. Deze functieoverdracht vond plaats
op een pontonplaatvlot, voor het front van de
aangetreden genie-eenheden, in de tuin van
het “Huis van het Regiment Genietroepen”.
Een geweldige dag, waarover u verder
in deze uitgave meer kunt lezen.

De eerste weken waren direct al aardig
gevuld: medaille-uitreiking, jubileum van
het OLFKG, een commando-overdracht,
een beëdiging, op bezoek bij de oefenende ABOO en ga zo maar door.
Maar wie is nu eigenlijk Frans Schiltman?
Ik ben inmiddels 49 jaar en getrouwd
met Marian die zelf ook nog werkt. We
hebben twee dochters, Sanne en Lotte,
die allebei al op zichzelf wonen. En we
hebben een kleindochter, Melissa, waarvan ik dus trotse opa ben. Ik ben geboren in Tiel (Gelderland) maar nu alweer
25 jaar woonachtig in Best (Brabant). In
mijn vrije tijd mag ik graag ATB’n en in
wat mindere mate rijd ik ook nog wat
rond op mijn racefiets. Sinds enkele jaren
heb ik de golfsport ontdekt en ik vind het
bijna jammer dat ik daar niet eerder aan
begonnen ben. Verder luister ik graag
naar muziek (Latin-Salsa-Jazz ) en mag ik
graag achter het fornuis staan.
Na de Mavo en één jaar Havo had ik het
wel gezien op school en in 1978 heb
ik gesolliciteerd bij de Koninklijke Marechaussee (KMar), alwaar ik op 7 jan.
1979 in opleiding ging. Na een jaar opleiding geplaatst bij de wachtbrigade Soestdijk: een half jaar wachtlopen op paleis
Soestdijk. Vervolgens naar de brigade
Amsterdam, afdeling Politiedienst en later de afdeling Verkeer. Na vijf mooie en
leerzame jaren vertrek ik bij de KMar en
solliciteer ik bij de KL. Kiezen kon niet,
maar mijn voorkeuren 1, 2 en 3 gingen
uit naar de genie en dus ben ik sinds
1985 werkzaam bij ons trotse en mooie
Regiment Genietroepen.
Begonnen als instructeur bij het GOC,
gevolgd door een plaatsing bij 13(Brig)

Pagncie. Daar was ik achtereenvolgens
C-Pagngp, C-Gntkgp, OPC-KV-pel (Klein
Verlof; dat bestond toen nog) tevens
OPC-Stpel, OPC-Pagnostpel en als laatste
Sgt-Opn. Een meer dan fantastische tijd
met dienstplichtigen, maar ook de kinderschoenen van het “BBT- leger”. Met
IFOR-1, waar de geniecompagnie was
samengesteld uit 17 verschillende (genie)
eenheden sloot ik deze periode af. Terug
naar Vught, naar de OTE Sappeurs, in
mijn ogen “de poort van de genie”. Elke
genist moet hier langs om de noodzakelijk geniekennis op te doen. Eerst weer de
soldatenopleiding (Instrgp Saps) en aansluitend instructeur bij de ABOO. Na vier
jaar Vught en de nodige carrièreopleidingen, maak ik als rechtgeaarde pantsergenist een vreemde uitstap en word ik csm
van 102 Constrcie in Wezep. Het was wel
even wennen, maar uiteindelijk, mede
door mijn functie, was dit wel een van
de mooiste periodes. Mijn verblijf in Wezep heb ik afgesloten met een uitzending
ISAF-3 naar Kabul, om vervolgens terug
te keren naar het GOC in Vught. Eerst bij
de sectie-3 van Staf-GOC, maar al snel
weer terug naar de OTE Sappeurs als
instructeur VTO-KMA. In 2008 naar het
Kenniscentrum Genie, Bureau Combat
Support Engineering, waar ik me o.a. heb
bezig gehouden met de projecten Geniemunitie, VOSS(Verbeterd Operationeel
Systeem Soldaten), Genie-Bushmaster,
GPR-detectoren, KKW, Functionalisatie
genie en nog veel meer.

jullie mogen van mij verwachten dat ik er
op de juiste momenten sta en er voor
jullie (het regiment ) ben. Als regiment
hebben we een rijke traditie en vele zaken zijn vastgelegd. Ik zal ook zeker invulling geven aan al die tradities, maar
wel op mijn eigen wijze, met mijn “eigen sausje” dus. Ik zal er alles aan doen
om onze tradities te bewaken, levend
te houden en indien noodzakelijk uit te
breiden. Waar mogelijk, maar ”ook waar
noodzakelijk”, vertegenwoordig ik ons
regiment en zal ik met trots de tradities
uitdragen. Voorafgaande aan en tijdens
toekomstige missies zal ik aanwezig zijn
om onze mannen en vrouwen een hart
onder de riem te steken en mijn kennis
en ervaring met hen delen. Ik zie mij ook
als oog en oor van de regmentscommandant. Hij moet weten wat er speelt: dingen die verbeterd kunnen worden, maar
ook de zaken die goed gaan mogen en
moeten vermeld worden. Als RA wil ik
graag intermediair zijn. Dus wie behoefte
heeft aan een praatje, een luisterend oor
zoekt of maakt niet uit wat: voel je vrij en
kom langs op mijn bureau dat vanaf nu is
gehuisvest in het Huis van het Regiment
Genietroepen.

En dan nu Regimentsadjudant van het
Regiment Genietroepen. In mijn ogen de
mooiste en meest dankbare functie die
een onderofficier binnen de genie zich
kan wensen. Ik ben door mijn voorganger
Cees van Vessem uitgebreid ingewerkt en

Met geniegroet,
Frans Schiltman

Ik wens iedereen die werkzaam is in of
voor ons regiment veel “genistengeluk”
toe, maar zeker ook ons thuisfront; onze
relaties die het niet altijd even eenvoudig
hebben met ons, militairen.
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AFSCHEIDKOLONELDEVRIES
Luitenant-kolonel Edwin Leidelmeijer, chef-staf OTCGenie

Scheidend regimentscommandant
kolonel Tjeerd de Vries:

Een man met
een groot geniehart
Twee jaar heb ik als chef-staf van het OTCGenie samengewerkt
met kolonel Tjeerd de Vries; zò intensief dat ik meen goed te
weten met wat voor een persoon we te maken hebben.
Drie functies onder één pet

Kolonel De Vries is behalve commandant van het Opleidings- en
Trainingscentrum Genie, (OTCGenie) ook Genieautoriteit en commandant van het Regiment Genietroepen (RGT). Als commandant van het OTCGenie is hij verantwoordelijk voor opleidingen
en trainingen voor de gehele krijgsmacht en voor civiele veiligheidsdiensten in de verscheidene vakgebieden van de genie en
CBRN-verdediging. Als Genieautoriteit is hij verantwoordelijk voor
de kennisontwikkeling en -management op deze vakgebieden en
zorgt hij voor eenheid van opvatting binnen de genie. Als regimentscommandant geeft hij samen met zijn regimentsadjudant
en marketentsters invulling aan de handhaving van alle tradities
van het RGT en draagt deze actief uit bij vele gelegenheden. Invulling geven aan deze drie functies is zeker niet altijd eenvoudig.
Door aandacht te besteden aan de ene functie doe je de andere
te kort. Het is dus voortdurend zoeken naar een balans. Door zijn
gedrevenheid is kolonel De Vries er in geslaagd de goede balans
te vinden.

Positief gezicht

Een aantal verdiensten mag kolonel De Vries zeker op zijn
conto schrijven. Ik geef enkele sprekende voorbeelden, die
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aangeven waar de genie nu
staat dankzij zijn inspanningen.
De jaarlijkse ondersteuning van
de Bloesemtocht, evenals het
Luitena
Edwin L nt-kolonel
Regimentsvlot nabij de milieidelme
ijer
taire brug tijdens de Nijmeegse
Vierdaagse (een internationaal
evenement), zijn niet meer weg te denken pijlers in de organisatie van deze evenementen. Zijn aanwezigheid en betrokkenheid waren van uitermate groot belang in het presenteren van
de genie ten dienste van de samenleving. Het maatschappelijk
belang onderkennend, hielp hij als regimentscommandant de Nijmeegse Vierdaagse te doen slagen. Hiermee gaf hij de genie een
positief gezicht richting de samenleving. Ook in de regio Vught is
deze kolonel er in geslaagd de genie een sociale, historische en
maatschappelijke meerwaarde te geven. Zijn inspanningen hebben een constructieve en vruchtbare samenwerking opgeleverd
tussen burger- en militaire autoriteiten en ook met de vrijwilligersorganisaties van de twee musea; het Nationaal Monument
Kamp Vught en het Geniemuseum. Hij is intensiever samen gaan
werken met de gemeente Vught. Het jaarlijkse IJzeren Manconcert kan hierdoor worden neergezet, waarbij ook het Oud-Leden
Fanfarekorps Genie zijn repertoire ten gehore brengt. Diezelfde
inzet heeft hij ook getoond bij de organisatie en uitvoering van
alle festiviteiten rondom het 65 jaar Bevrijdingsfeest in Vught (oktober 2009).Waar er mogelijkheden waren dit historische feit te
ondersteunen en de banden met het OTCGenie en de bevolking
te benadrukken of op enigerlei wijze

n Lent,

l bd Huib va
Brigadegeneraa
voorzitter VOG
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Regimentscommandant, marketentster, twee RA’s en de
laatst passerende genist op de brug bij de Vierdaagse

AFSCHEIDKOLONELDEVRIES

Als chauffeur van de transportgroep heb ik een aantal
duizenden kilometers in de Skoda met de kolonel
afgelegd. En of het nu een enkele dag naar Den Helder
was, of een meerdaagse dienstreis naar Frankrijk; de
kolonel was altijd met zijn werk bezig in de wagen. Toch
konden we tussendoor gewoon praten over allerlei zaken.
Veel plezier in uw FLO-tijd!
Korporaal-1 Joran Stahlecker, chauffeur OTCGenie
luister bij te zetten, heeft hij deze aangegrepen. Dus werd het
feest vanuit het OTCGenie ondersteund, luisterde het OLFKG het
bevrijdingsconcert op en het Reünistenorkest Genie verzorgde de
muzikale omlijsting tijdens de afscheidslunch van de
Als burgemeester van Vught
ben ik bijzonder trots op
het feit, dat Defensie zich
heeft gevestigd binnen de gemeentegrenzen en dat deze jarenlange relatie voor beide
partijen naar tevredenheid
verloopt. Ik heb kolonel De
Vries leren kennen als een
zeer betrokken en zeer gedreven persoonlijkheid in zijn
functie van commandant OTCGenie, genieautoriteit en regimentscommandant. Door zijn betrokkenheid met de regio in het algemeen en
met de bewoners van de gemeente Vught in het
bijzonder heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de vermaatschappelijking van defensie in de regio. Met name wil ik graag het
jaarlijkse concert op de IJzeren Man noemen,
alwaar door een goede samenwerking van burger- en militaire autoriteiten een prachtig
evenement wordt neergezet. Zonder de persoonlijke inzet van kolonel De Vries zou dit niet
mogelijk zijn. Dezelfde inzet heeft hij getoond bij alle festiviteiten ter gelegenheid
van het feit dat het in oktober 2009 65 jaar
geleden was, dat Vught is bevrijd. Een groot
aantal veteranen waren dat weekend onze gast
en zijn verrast met een spectaculair programma, waaraan kolonel De Vries en zijn mensen
een grote bijdrage hebben geleverd.
R.J. van de Mortel,
burgemeester Vught

oorlogsveteranen. De brede samenwerking met de lokale civiele
autoriteiten en het bedrijfsleven komt expliciet tot uitdrukking bij
het jaarlijks Regimentsappèl dat tijdens de Wapendagen Genie
wordt gehouden op de Van Brederodekazerne in Vught. We staan
dan stil bij die genisten die tijdens hun inzet voor vrede, veiligheid
en wederopbouw het hoogste offer gaven. Aan de kranslegging
neemt ook de burgemeester van Vught als civiele autoriteit deel,
hiermee de historische banden tussen zijn gemeente en de kazernes benadrukkend.

Focus

Als commandant van het OTCGenie is kolonel De Vries voortdurend op zoek naar verbeteringen. Of het nu de bedrijfsvoering
betreft of de herinrichting van het opleidings- en trainingsveld.
Hij heeft hier een duidelijke mening over. Bij de zoektocht naar
verbeteringen wordt daarom altijd de focus gelegd op de primaire
taken van het OTC: opleiden, trainen en kennisproductie. Deze
visie heeft hij verwoord in een document dat duidelijk   richting
geeft aan de doorontwikkeling van het OTCGenie.
Samen onderweg in de auto, op
weg
naar een gesprek met de directie
van
het Libertypark in Overloon, onts
tond
de gedachte om het regimentsva
andel
onder te brengen in de Regimen
tskamer van het Geniemuseum.
Het vaandel hoort natuurlijk op
het bureau van de commandan
t, dus
werd de Regimentskamer teve
ns formeel het bureau
van de regimentscommandant.
Daarna was het nog een klein
e stap om
te komen tot het Huis van het
Regiment Genietroepen, zoals
het Geniemuseum zich vandaag de dag
mag noemen. Het typeert de dire
cte,
creatieve en open relatie die ik
met deze regimentscommandant
mocht
hebben. Door zijn betrokkenhe
id, enthousiasme en veeleisendh
eid
(vooral voor zichzelf) is er heel
veel bereikt voor het regiment.
Het was
voor mij een plezier om met hem
samen te werken!
Hans Sonnemans, manager Gen

iemuseum
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Tjeerd de Vries en zijn familie
kennen wij, mijn vrouw en ik,
al meer dan 30 jaar. In die 30
jaar zijn we elkaar steeds weer
opnieuw tegengekomen. Samen
gestudeerd, samen snode plannen
gesmeed, samen op uitzending
geweest, samen gegolfd, samen
de Stichting Veteranen Regiment
Genietroepen
opgericht
en
bestuurd (al zul je zeggen dat
ik het werk heb gedaan), samen over de toekomst geboomd
en nog veel meer. We hebben vrij met elkaar van gedachten
gewisseld en gezegd tegen elkaar wat we vonden dat we
tegen elkaar moesten zeggen. Tjeerd, je hebt in je laatste
functie niet als een duiker met je “klauwen in de modder”
op de bodem van het water je duikminuten gemaakt. Nee,
je hebt het Regiment Genietroepen door je tomeloze inzet
nog beter op de kaart gezet. Je kunt het nu gerust aan
een ander over laten.
Luitenant-kolonel bd Claudius Schrover,
vice-voorzitter Stichting Veteranen Regiment Genietroepen

De eerste keer dat ik Tjeerd
tegen het lijf liep was op
de KMA. Hij volgde medio jaren tachtig een applicatiecursus op de KMA en in die
tijd was hij bij sommige vakken mijn “klasgenoot”. Onze
paden kruisten elkaar daarna
een paar keer, maar pas toen
ik eind 2007 BC werd leerden
we elkaar echt kennen. Als genieautoriteit met drie petten
stoeide hij met diverse zeer lastige dossiers
waarover hij me al vrij snel in vertrouwen
nam. Ik heb Tjeerd leren waarderen als een
prettig en betrokken mens, die er was en me
steunde op de meest donkere momenten die je
als commandant soms meemaakt. Zeer hard werkend en zichzelf soms te weinig tijd gunnend
om te genieten. Hard en direct op de inhoud,
maar altijd zacht in de relatie. Het was voor
mij een eer om onder hem, maar vooral samen
met hem, in het regiment en de genie te mogen
dienen.
Luitenant-kolonel Ed van den Broek,
C-41Pagnbat
Hiermee is een goed fundament gelegd voor een toekomstig opleidingscentrum. Vanuit zijn functie als Genieautoriteit heeft hij zich
samen met het Kenniscentrum nadrukkelijk bezig gehouden met
(genie)kennismanagement. De kennis en ervaringen die de genie
de afgelopen jaren van uitzending heeft opgedaan, wordt door
het Kenniscentrum Genie gestroomlijnd, structureel vastgelegd en
komt via opleidingen en trainingen ten goede aan de organisatie.

Een thuis voor veteranen

Vanuit zijn functie als commandant van het Regiment Genietroepen heeft kolonel Tjeerd de Vries het belang ingezien om de vete14 | GENIST | APRIL

Na bijna een jaar
als waarnemend
commandant van
het OTCGenie ke
ek ik uit naar de
komst van de da
voor mij nog onbe
n
kende kolonel Tje
erd de Vries. Maar
dit veranderde al
snel: Tjeerd is ee
n zeer energiek
persoon die graag
de zaken structur
eel en grondig
aanpakt. Hij ziet
dit als een noodzak
elijke investering
en hij heeft bewe
zen dat dit een
juiste aanpak is.
De keerzijde en
moeilijke factor
is uiteindelijk de
beschikbare tijd,
maar ook deze he
eft hij maximaal
opgerekt; hij was
er altijd voor het
OTCGenie en voor
ons regiment.   Tje
erd, bedankt voor
je bijdrage aan
de verdere ontwikk
eling van de genie
, en vooral voor
de fijne samenwe
rking. En vanaf nu
: veel plezier met
klussen en al je ge
plande activiteiten
.
Luitenant-kolonel
Rik Dijkhoff,
C-Pioniers- en Po
ntonniersschool

ranen van het Wapen der Genie een thuis te
bieden. Op zijn initiatief is de Stichting Veteranen Regiment Genietroepen opgericht, die
met genieveteranen georganiseerd deelneemt aan de Landelijke Veteranendag
en die op de jaarlijkse Wapendag Genie een herdenkingsplechtigheid houdt rondom het in 2009 opgerichte monument op de Van
Brederodekazerne in Vught, dat - wederom op zijn initiatief - tot
realisatie is gekomen. Met de Wapendag en de herdenking kiest hij
bewust voor het creëren van een platform om veteranen betrokken

“Het gaat over het vak, niet om het pak.”
Deze wijze uitspraak is van toepassing op
de relatie die ik als burgercommandant heb
met kolonel De Vries, die mij en mijn Logistieke Eenheid beoordeelde op onze prestaties en niet op de kleur van onze kleding.
Ons personeel is hem dankbaar voor zijn
steun bij het formeren van de Logistieke
Eenheid en het in ons gestelde vertrouwen.
Henk Denissen, Commandant Logistieke Eenheid

Kolonel De Vries heb ik leren kennen
als een commandant die weet wat hij
wil, en door zijn enorme toewijding en
betrokkenheid er alles aan doet het
beste voor de genie waar te maken.
Iedere week vroeg hij mij de agenda
op bepaalde tijdstippen vrij te
houden voor verwerking van allerlei
zaken, maar door zijn gedrevenheid was
hij zelf diegene die vervolgens zijn agenda tot
de nok toe vol plande.
Bianca Giesbers - de Back,
managementassistente C-OTCGenie

AFSCHEIDKOLONELDEVRIES
Kolonel De Vries zei altijd mij
niet als burger te zien, maar
nog steeds als militair, wat de
samenwerking vergemakkelijkte.
Door zijn temperament was het
af en toe even afwachten hoe
zijn baret ‘s ochtends stond om
een inschatting te kunnen maken
of ik een casustiek wel of niet zou
voorleggen. Wat ik bewonder is
zijn niet af latende inzet voor de
gehele genie, en hoe hij met de genie naar buiten treedt. Altijd ziet hij
kansen in samenwerkingsverbanden. Zijn geniehart zit op de juiste plek!
Drs. Kim de Booij - Moors, senior P&O adviseur OTCGenie
Afgelopen jaren heb ik het
genoegen gehad om als OTCadjudant en voorzitter van
de VGOO intensief samen te
mogen werken met kolonel
De Vries. En ik heb hem zeer
goed leren kennen. Het waren
enerverende jaren! Met grote
gedrevenheid duwde (sleurde!)
hij allerlei projecten steeds
weer een stapje vooruit. Hij
was de kracht achter vele zaken zoals de onderbrenging van de CBRNcompagnieën binnen de genie, het toekomstige Search Centre, de
loopbaanmogelijkheden Genie en de nieuwe KMS-WTO-opleiding en
zo kan ik nog wel even doorgaan! Ook het regiment heeft maximaal
geprofiteerd van zijn energie. Eindelijk staat het monument er en het
museum is geworden tot het Huis van het Regiment. En is er een heus
regimentsblad, de Genist. Hij is een echte work-a-holic. Ik bewonder
hem daarvoor enorm. Dat alles is snel opgesomd, maar was in de
praktijk vooral een kwestie van heel veel vastberadenheid. Kolonel De
Vries zou ik willen kenmerken als een militaire “ondernemer”. Hij weet
wat de kracht van marktwerking en netwerken is en welke belangen
eveneens gediend moeten worden om iets daadwerkelijk voor elkaar
te krijgen. En of hij nu met militairen, ondernemers of burgemeesters
zaken deed; hij weet wat hen beweegt en hield daar rekening mee.
Graag wil ik hem nogmaals bedanken voor de kameraadschappelijke
samenwerking, de ruimte en het vertrouwen. Ik wens hem en zijn
echtgenote samen een hele fijne en gezonde toekomst toe!
Adjudant Joep Beljaars,
voorzitter Vereniging van Genie-onderofficieren

Visie,
doorontwikkelaar,
gedreven,
hart op de tong,
betrokken,
ochtendhumeur,
soms kort door de bocht,....
maar met argumenten te overtuigen. Kortom, een prima overlegvoorzitter!
Ing. Frank Wilsens,
voorzitter
Medezeggenschapscommissie
OTCGenie
te houden bij het regiment en hen waar mogelijk te ondersteunen.
Zodoende worden veteranen ook in de gelegenheid gesteld om binnen hun eigen geledingen hun ervaringen en leed te delen. Tegelijkertijd krijgen ze de verdiende  aandacht, erkenning en waardering
voor hun inzet. Waar het maar enigszins mogelijk was werd het
Geniemuseum ondersteund. Het museum kreeg de ruimte, steun
en gelegenheid om de collectie te onderhouden. Het Geniemuseum
werd het Huis van het Regiment Genietroepen en hier zat een duidelijke visie achter, namelijk de veteranen en actief dienenden te betrekken en betrokken te houden bij het Regiment Genietroepen. Het
museum herbergt nu het bureau van de regimentscommandant met
het vaandel, het bureau van de regimentsadjudant en het regiment
in brede zin. Beëdigingen, dienstverlatingen, medaille-uitreikingen
en recepties vinden hier plaats. Dit idee van het regimentshuis (een
thuis voor alle leden van het regiment) wordt alom gedragen en
dient als voorbeeld voor overige regimenten binnen de Koninklijke
Landmacht.

Dienstbaar

Samenvattend vind ik dat vanuit zijn professie kolonel Tjeerd de Vries
zich bijzonder dienstbaar heeft opgesteld voor de genie en voor de
samenleving. De combinatie van al zijn functies was en is niet eenvoudig en kost enorm veel tijd. Maar de bezieling, betrokkenheid en
gedrevenheid bij zijn invulling van de drie functies en het bieden van
een platform voor veteranen, hebben geleid tot de positie waar de
genie, het OTCGenie en het Regiment Genietroepen nu staan. Binnen de regio en provincie een organisatie die maatschappelijk wordt
gewaardeerd en binnen het Regiment Genietroepen een platform
dat eenieder een thuis biedt. We hebben hier duidelijk te maken met
een bijzonder man met een groot geniehart.
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Majoor bd Gerrit Beerkens

Regimentsadjudant Cees Van Vessem
geeft stok door aan Frans Schiltman
“Een regiment waar je bij wilt horen
en waarin eenieder zich thuis voelt.”
Op vrijdag 14 januari j.l. hebben we afscheid genomen van
onze regimentsadjudant Cees van Vessem. Hij heeft zijn functie overgedragen aan adjudant Frans Schiltman om vervolgens te gaan genieten van zijn welverdiende FLO. “Bij mijn
aantreden heb ik de lat voor mezelf hoog gelegd. Ik had mij
voorgenomen te werken aan een regiment waarin officieren,
onderofficieren, korporaals, manschappen en burgerpersoneel zich konden vinden. Een regiment waarin iedereen zich
thuis voelt en waar je bij wilt horen. Ik denk dat dit, mede
door jullie steun, gerealiseerd is en ik kijk dan ook met trots
terug op een fantastische tijd”, vertelt Cees. Hij beschrijft zijn
ambtsperiode als “geweldig gewoon!”, vooral vanwege de
verbondenheid, saamhorigheid, vakmanschap en teamgeest
binnen het regiment.
Cees van Vessem is de langst zittende
RA ooit en heeft de functie van adjudant
van het Regiment Genietroepen acht
jaar met volle overgave vervuld. Dat hij
daarbij groot aanzien genoot, niet alleen
binnen alle geledingen van het regiment,
maar ook ver daarbuiten, is al lang geen
geheim meer. Tijdens het regimentsdiner
van de officieren kreeg hij een langdurige
staande ovatie van de 270 aanwezige
officieren. Maar ook de onderofficieren
dragen hem op handen en zien hem als
de bindende factor tussen de regimentsleden van hoog tot laag. Cees had ook
een charismatische uitstraling op onze
manschappen: tijdens een afscheidsceremonie op het vliegveld, waar de op
uitzending vertrekkende militairen staan
aangetreden voor een generaal, melden
alle genisten zich tijdens diens toespraak
resoluut af en verlaten het gelid omdat
de RA hen oproept voor het Mineurslied.
Cees, namens alle regimentsleden, bedankt voor jouw tomeloze inzet en alles
wat je voor het regiment hebt gedaan,
Sodeju!

De functieoverdracht

Het is een druilerige, regenachtige dag,
die 14de januari, maar gelukkig zijn de
weergoden ons nog enigszins goed gezind, want bij de overdrachtsceremonie
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blijft het droog. Tijdens de ontvangst
van de vele genodigden in het Huis van
het Regiment is het reüniegehalte als
vanouds weer erg hoog. Onder de vele
aanwezige gasten bevinden zich diverse
oud-regimentscommandanten, alle oudregimentsadjudanten,
marketentsters,
houders van de Legpenning van Verdiensten van het regiment, bestuursleden en
vrijwilligers van diverse aan het regiment
verbonden verenigingen en stichtingen,
veteranen en vele andere militaire en burgerautoriteiten. De overdrachtsceremonie vindt plaats in het Geniepark voor het
Huis van het Regiment, voor het front van
de aangetreden detachementen van alle
parate genie-eenheden en het OTCGenie. De muzikale omlijsting wordt uiteraard verzorgd door ons eigen regimentsorkest, het OLFKG. Nadat het vaandel
is ingetreden meldt de troepencommandant, majoor Arie van Beelen, het
geheel aan de regimentscommandant,
Kolonel Tjeerd de Vries, die aansluitend
de vaandeldrager, adjudant Van Vessem
laat uittreden. Met het uit handen nemen van het vaandel wordt Cees formeel
ontheven uit zijn functie als regimentsadjudant. In zijn toespraak, gevolgd wordt
door een niet aflatend, aanhoudend
applaus, roemt kolonel De Vries de vele
verdiensten van adjudant Van Vessem,
die aansluitend enigszins geëmotioneerd

het woord richt tot “zijn” regiment. Na
het in acht nemen van één minuut stilte,
ter nagedachtenis aan de ons ontvallen
kameraden, bedankt hij eenieder voor
de steun in al die jaren en roemt hij het
regiment vanwege de kameraadschap
en verbondenheid. Ook vraagt hij om
zijn opvolger het vertrouwen en dezelfde
steun te geven die hij heeft mogen ervaren. Nadat adjudant Frans Schiltman,
onder begeleiding van een regimentsdetachement, is uitgetreden, wordt hij
formeel aangesteld als de nieuwe regimentsadjudant van het Regiment Genietroepen. Uit handen van de RC, neemt hij
het vaandel in ontvangst. Zichtbaar trots
treedt de nieuwe vaandeldrager in bij
de vaandelwacht, waarna de ceremonie
besloten wordt met het zingen van ons
Mineurslied.

Afscheidsreceptie

Na de overdrachtsceremonie worden de
aanwezige gasten en eenheden in de
gelegenheid gesteld om zowel de oude
als de nieuwe RA de hand te schudden
tijdens een zeer druk bezochte receptie in
het KEK-gebouw. In de diverse toespraken wordt Cees van Vessem keer op keer
geroemd vanwege zijn grote verdiensten
voor het regiment en wordt de nieuwe
regimentsadjudant Frans Schiltman  

regimentsmededelingen
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toegewenst. En dan is het tijd om definitief afscheid te nemen van adjudant
Van Vessem, aangezien hij op het zelfde
moment met Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) gaat. Dit is tevens het eerste
officiële optreden van de nieuwe RA.
Het afscheid nemen van een collega die
met FLO gaat, verloopt conform de tradities die we daarvoor kennen binnen
ons regiment. De marketentster, het regimentsboeket van één rode roos, maar
ook de “natte peddel” om de eregalerij
van de afscheidnemende collega van een
brandewijn te voorzien, ontbreekt uiteraard niet. In zijn afscheidswoord vraagt
Cees tot slot aan zijn Annemiek om hem
te coachen en te “sturen” in zijn nieuwe
voor hem onbekende toekomst als bd’er.
“Jij zult me moeten vertellen hoe het bestek in de la moet liggen en naar welke
kant de oren van de kopjes in de kast
moeten wijzen” zegt hij, “maar ik heb er
alle vertrouwen in dat het allemaal goed
komt”. Nadat hij en Annemiek samen
namens het regiment een fraai cadeau
in ontvangst hebben genomen, is het tijd
om hem “af te duwen”. Hiervoor neemt
adjudant Leo de Vos het woord.

Hij zegt te weten dat Cees altijd een voorliefde heeft gehad en gehouden voor
grote voertuigen. Reden om voor hem en
Annemiek een “regimentslimousine” te
laten voorrijden, waarmee ze vervolgens
onder luid applaus via een door degasten
geformeerde erehaag het kazerneterrein
worden afgereden.

Cees en Annemiek, nogmaals bedankt
en het ga jullie goed!
Enne ……pas goed op elkaar en pas
zeker goed op jezelf!  

De geschiedenis van de regimentsadjudant
van het Regiment Genietroepen
Majoor bd Gerrit Beerkens
Het mag wel eens gezegd worden:
“Het Regiment Genietroepen is trots
op zijn regimentsadjudant”. Met
name voor de jongere regimentsleden is het normaal dat wij een RA
hebben, maar zo vanzelfsprekend is
dat niet. Want zoals bij zoveel dingen
ligt daar een stukje historie aan ten
grondslag. Een stukje geschiedenis
over hoe het allemaal ontstaan is.

VGOO stond aan de wieg

Zo’n dertig jaar geleden was adjudant
K.K. Thijssens toegevoegd S2 van 101
Geniegevechtsgroep (101 Gnggp), tevens voorzitter van de VGOO. Hij constateerde dat er bij de csm’s en smo’s
van de zelfstandige eenheden (o.a. 101
NBCCie, 102 BMCie, 105 PPBCie, 107
KAUCie, 108 DKRPel en 111 PSO) een
gemis was aan een overkoepelende
vertrouwensfunctionaris,
vergelijkbaar
met de bataljonsinstructeur (later ‘bataljonsadjudant’) bij de geniebataljons.
Hij deed een voorstel aan de plv C- 101
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Gnggp, luitenant-kolonel J. de Groot, om
bij diens staf een adjudant aan te stellen
die deze vertrouwensfunctie moest gaan
invullen. Dit voorstel werd echter van de
hand gewezen omdat men bang was dat
een dergelijke functionaris de zelfstandigheid van de eenheden zou aantasten. Maar later komen de inmiddels tot
kolonel bevorderde J. de Groot en adjudant Karel Thijssens weer over de RA in
gesprek. Kolonel De Groot is dan C-101
Gnggp, tevens Regimentscommandant,
Legerkorpsgeniecommandant en C- Prinses Margrietkazerne en adjudant Thijssens heeft als voorzitter VGOO zitting in
de Regimentstraditieraad. Volgens de RC
kan niet zomaar iedereen voor de functie
van RA in aanmerking komen, waarna
de VGOO een “Profielschets Regimentsadjudant” formuleert die op 20 maart
1983 aan de RC wordt aangeboden.
Betrouwbaar, integer, vakbekwaam, representatief, sociaalvoelend en communicatief vaardig; dat zijn slechts enkele
eigenschappen die de RA moet bezitten.

Hij moet een brug kunnen slaan tussen
en “gedragen” worden door officieren,
onderofficieren, en manschappen.

RA begon als
Regimental Sergeant-Major

Pogingen om Staf-101 Gnggp uit te breiden met een extra adjudantfunctie lopen
op niets uit, waarna de RC, vanwege al
zijn nevenfuncties en de hoeveelheid aan
regimentstaken, zijn sergeant-majoor
toeg S3 Opn van 101 Gnggp, Rein Koetsier, vraagt om op te treden als een soort
van Regimental Sergeant-Major. In die
hoedanigheid ondersteunt hij de RC met
het verzorgen van felicitaties bij bevorderingen en het verzamelen van gegevens
voor toespraken door de RC bij de uitreiking van de Regimentsspelden. Maar vanwege zijn organieke taken kon er geen
sprake zijn van een echt optreden als regimentsadjudant. In deze interim-periode
als RA is overigens op zijn initiatief wel
de stok voor de BA’s ontworpen en ingevoerd. Dit was een stok met een koperen
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knop, waarin het bataljonsembleem gegraveerd was. De VGOO heeft vervolgens
voorgesteld om ook de RA een soortgelijke stok met het regimentsembleem te
verschaffen, hetgeen geschiedde. Later,
tijdens zijn periode als RA heeft adjudant
Joop van den Tillaard deze stok laten
Zijn (hoofd)taken zijn als volgt
omschreven:

1.
Meewerken aan het ontwikkelen en in
stand houden van een uitstekend korps
onderofficieren der Genie.

2.
Hij heeft grote bevoegdheden m.b.t.
controle en toezicht bij alle genieeenheden.

3.
Hij heeft een gezaghebbende stem
in adviezen aan hoger geplaatste
autoriteiten binnen ons wapen.

4.
Hij is vraagbaak en
vertrouwenspersoon van de
onderofficieren en heeft als zodanig
een ombudsfunctie.

5.
Daagt zorg voor handhaving en
bevordering van tradities binnen ons
wapen.

6.
Hij is vaandeldrager van het regiment.

7.
Hij treedt bij diens afwezigheid op
als vertegenwoordiger van de RC bij
officiële gelegenheden.

modificeren door de knop demontabel te
maken en er een borrelglaasje in op te
slaan.

Commissie van
“wijze adjudanten”

De taken van de interim RA blijven vooralsnog enigszins vaag en worden vaak
op ad hoc basis ingevuld. Om dit te
structureren en vast te leggen, stellen C101Gnggp en C-GOC in1986 een commissie aan die de taak krijgt een functiebeschrijving (FUBE) te maken voor
de regimentsadjudant. Op 6 oktober
1986 heeft de commissie (de adjudanten Thijssens, Koetsier, Van de Tillaard,
Voesenek, Neevel en Van Vliet) de FUBE
gereed en biedt deze aan aan de RC en
C-GOC. Omdat adjudant Koetsier tot
officier van vakdiensten is bevorderd,
wordt aan de hand van de gestelde criteria een lijst van mogelijke opvolgers
opgesteld. Uitgangspunt daarbij is, dat
de nieuwe RA afkomstig moet zijn uit
een onderdeel van 1 LK en gelegerd
moet zijn op de locatie waar zich het
vaandel bevindt; Wezep dus.

RC dat de RA een man moet zijn van
“groot allure”. In adjudant J.H.G.M. van
den Tillaard heeft men de man gevonden die in het profiel past en die aan
alle criteria voldoet. Hij wordt door de
ruim 400 aanwezige onderofficieren en
genodigden met veel enthousiasme begroet. Vanaf dat moment groeit de RA
uit tot een niet meer weg te denken en
alom gerespecteerde functionaris binnen het Regiment Genietroepen en ver
daarbuiten.

RA’s vanaf 1986 tot heden:
De regimentsadjudanten
van 1986 tot 2011

1986-1991 Elnt bd Joop van den Tillaard
1991-1994 Maj bd Piet de Jong
1994-1997 Maj bd Fons Aarendonk
1997-2001 Kap bd Sjors Maas
2001-2003 Adj bd Nico Colier
2003-2011 Adj bd Cees van Vessem
M.i.v. 14 jan 2011 Adj Frans Schiltman

Een man van “groot allure”

Op 7 november 1986 is het eindelijk
zover. Op de jaarlijkse instructiedag
onderofficieren wordt door de RC, kolonel De Groot, de eerste regimentsadjudant van het Regiment Genietroepen
geïnstalleerd. In zijn voorwoord stelt de

8.
Hij is in principe aanwezig bij
alle commando-overdrachten,
beëdigingen, medaille-uitreikingen etc.
die betrekking hebben op personeel en
eenheden binnen ons wapen.

9.
Hij bekleedt als “Regimentsoudste”
een overlegfunctie tussen officieren en
onderofficieren.

10.
Hij informeert de RC over
bevorderingen, onderscheidingen,
dienstverlating, overlijden etc. van
personeel binnen ons wapen en voert
de geëigende maatregelen
daarvoor uit.

De regimentsadjudanten van 1986 tot 2011
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Beëdigingen in de
Tuin van het Regiment
In het Huis van het Regiment Genietroepen, of beter gezegd in de ‘Tuin van het
Regiment Genietroepen’ worden de militairen die dienen bij het regiment beëdigd op het Vaandel van het Regiment Genietroepen. Deze tuin, het buitenterrein van het Geniemuseum, vormt een prachtig decor om de nieuwe regimentsleden op te nemen. Na de beëdigingsceremonie buiten wordt het geheel
afgesloten met een receptie in het Huis van het Regiment. Daar worden de
beëdigden en hun familie nog een keer doordrongen van de tradities van het
regiment. En de regimentsadjudant vergeet hierbij zelfs de uienrats niet. Tot
slot te ondertekenen de beëdigden hun akte in de Traditiekamer, het bureau
van de commandant van het Regiment Genietroepen.

Beëdiging 11 november 2010

De soldaten-1: R.H. van Aalst, P.A.H. Zenhorst en J.C.E.
Vink.De soldaten-2: P.A.A. van Beek, M.J. Bod, J.H.E.
Corvers, J.W. Derksen, M. van ’t Erve, T. van der Heide,
R. Hetzel, J.P. Janse, M.W. van Kippersluis, B.M.M.
Meeuse, A. Motz, N.J. Rumahlione, H. Sok, G.J. Stam,
J. Veenstra, M. Verdonk, A.P. Verschuren, N. Kleverwal,
T. Volkers, A.G. Kregel, R. Dijkhof, R. Nijboer, H.C.
Apello, M. Ossebaar, K.G.W. Kolker, J.J.A.A. Brouwer, M.
Theunnissen, J. van Heel en A.J.M.B. Timmermans
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Beëdiging 28 januari 2011

Soldaat-1 Bakker, soldaat-1 Deen, soldaat-1 Koorndijk,
soldaat-1 Peters, soldaat-1 Vredenbregt, soldaat-2
Grozema, soldaat-2 Den Oude, korporaal Horssen,
soldaat-1 De Cort, soldaat-1 Kloet, soldaat-1 Pasman,
soldaat-1 Tjarks, soldaat-2 Emmink, soldaat-2 van ’t
Oever, korporaal Harmsen, soldaat-1 Van den Burg,
soldaat-1 Jansen, soldaat-1 Odding, soldaat-1 Stoel,
soldaat-1 Zimmerman, soldaat-2 Nooij, sergeant
Smulders, soldaat-1 Brommer, soldaat-1 Hagens,
soldaat-1 Nijholt, soldaat-1 Roeterdink, soldaat-1 De
Wilt, soldaat-2 Lammerink, soldaat-2 Vermeer, sergeant
De Haan, soldaat-1 Bergman, soldaat-1 Elders, soldaat-1
Louwes, soldaat-1 Portier, soldaat-1 De Vries, soldaat-2
Van Kooten en soldaat-2 Pol.
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Theo Janssen, Dienst Vastgoed
Adjudant
Defensie,
bd Directie
Sjef Hamers
Zuid

Draaginsigne Oorlogsgewonden
voor luitenant-kolonel bd
Tom van Erp
Luitenant-kolonel buiten dienst Tom van Erp is op 23 december 2010 onderscheiden met het Draaginsigne Oorlogsgewonden. Dit werd hem uitgereikt door de
burgemeester van Vught, Roderick van de Mortel. De Latijnse tekst op het insigne Vulneratus nec victus betekent: Gewond, doch niet verslagen.

Foto: Bart Meesters Multi Media

De uitreiking vond plaats in de schitterend gerestaureerde
oude raadszaal van het raadhuis en onder de vele genodigden
bevonden zich ook enkele prominente genisten: generaalmajoor bd J.J. de Vos (de commandant van Tom tijdens diens
uitzending) en de RA, Cees van Vessem. De burgemeester
vertelde, in samenspraak met Tom van Erp, waarom hij deze
onderscheiding kreeg en waarom nu pas, ruim 19 jaar nadat hij
gewond raakte. De gehele ceremonie was van begin tot eind
zeer stijlvol. Dat liet Tom van Erp ook duidelijk blijken in zijn
dankwoord.

VN-inspecteur in 1991

In 1991 was Tom VN-inspecteur bij UNSCOM in Irak, belast
met het toezicht op het vernietigen van artilleriemunitie en
vliegtuigraketten. Het voorstel van Tom om alles met behulp van
springstof in de woestijn te vernielen, werd om milieuredenen
terzijde geschoven. Daarom was er bij de Irakezen bedongen
dat ze enkel empty and never been filled munitie zouden
aanleveren. Dit omdat de Irakese massavernietigingswapens,
zoals vliegtuigraketten, dan met bulldozers konden worden
vernietigd en de artilleriegranaten met snijbranders. Maar
er bleek toch leeggemaakte artilleriemunitie tussen te zitten.
Gevolg: een explosie waarbij het zenuwgas Sarin vrij kwam en
de Irakese voorman ernstig besmet raakte. Ter plaatse waren

er geen medische voorzieningen en er was ook geen atropine
voorhanden, want het was immers volgens het protocol veilig
gebied. Tom van Erp heeft toen de besmette Irakees in zijn jeep
naar het hospitaal gebracht. In de jeep moest de besmette man
overgeven en kotste Tom en zijn chauffeur onder, waardoor
beiden eveneens besmet werden. De Irakees kreeg in het
hospitaal drie atropine-injecties en Tom en zijn chauffeur elk
een injectie in het bovenbeen. Toen Tom het slachtoffer de
volgende dag opzocht in het hospitaal, zei de Irakese arts dat
die Nederlander de Irakese opzichter van een wisse dood had
gered. Ook VN-ambassadeur Rolf Ekéus en toenmalig minister
Relus ter Beek waren van mening, dat Tom - met gevaar voor
eigen leven - deze man het leven had gered.  Op 23 maart 1992
verscheen minister Ter Beek op de dienstkring Meppel, om
luitenant-kolonel Van Erp in het zonnetje te zetten. Maar rond
die zelfde tijd kreeg Tom kriebels in zijn lichaam en tinteling in
zijn vingers. Winterhanden, dacht hij. Kracht genoeg, maar de
fijne motoriek was verdwenen. Hij liet dingen uit zijn handen
vallen. De dokter wist eigenlijk ook niet wat hij ervan moest
denken. Toen Tom dit in 1992 in verband bracht met het
ongeval, wilden defensie en de militaire medici van geen enkel
oorzakelijk verband weten en dat bleef helaas zo tot 2003.
In 1994 ging hij met functioneel leeftijdsontslag. De klachten
werden alleen maar erger. Hij werd afhankelijk van krukken,
rollator, rolstoel en scootmobiel. Na een second opinion werd
hij bij het CMH voor 5% invalide verklaard. Maar in 2003
kreeg Tom een 140% invaliditeitsuitkering met terugwerkende
kracht tot 2002, mede omdat een apotheker van RVO/TNO
verklaarde dat MS was uitgelokt door de besmetting of door
de atropine. Na een gesprek met het hoofd Personeel van
defensie in mei 2010 klaarde voor het echtpaar Van Erp alles op
middels een genereuze afwikkeling. Helaas voor Tom, met zijn
supersportieve verleden, heeft hij na zijn FLO niet meer kunnen
zeezeilen (noodgedwongen zijn schip verkocht) of voetballen
met zijn kleinkinderen. Gelukkig heeft hij het geweldig getroffen
met zijn zorgzame en energieke echtgenote Yvonne. Jammer
genoeg heeft zijn veel te vroeg gestorven vriend en collega,
overste Will van Hout, dit niet meer mee mogen maken. Will
zette zich met hart en ziel in om voor Toms heldhaftige gedrag
en de gevolgen hiervan, de terechte waardering te krijgen: het
Oorlogsgewondeninsigne. Een insigne dat je beter niet kunt
krijgen, maar als je het krijgt, heb je bewezen uit het allerbeste
hout gesneden te zijn. Daarom zeggen wij: Sodejú Tom,
proficiat !
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herdenkenengedenken
Majoor Peter Floor, vml. commandant 1(NLD) Engineercoy TFE-7

In de voetsporen van uitgezondenen

“Zij baanden
de weg”
In september 2010 zijn 17 families van de 24 militairen die in Afghanistan zijn omgekomen of gesneuveld op “nabestaandenreis” geweest. Deze reis was
een bijdrage in de nazorg ter verwerking van het
verlies van hun dierbaren. Aan deze reis namen o.a.
deel de nabestaanden van de genisten Martijn Rosier († 26 aug 2007), Jos ten Brinke († 7 sept 2008) en
Mark Leijsen († 7 sept 2009). Als voormalig commandant 1(NLD) Engineercoy TFE-7 werd mij gevraagd
de familie Ten Brinke op deze reis te begeleiden.
voorbereiding

Ik weet niet meer precies of het een
mailtje of telefoontje is geweest waarin de case-coördinator mij vroeg of ik
de ouders van Jos wilde begeleiden
op deze reis. De wens/behoefte om de
provincie Uruzgan te bezoeken was bij
ons al bekend uit de gesprekken met
de ouders. En hun wens werd werke22 | GENIST | APRIL

lijkheid toen hen de gelegenheid werd
geboden om het missiegebied ISAF,
waar hun zoon Jos heeft gewoond, gewerkt en geleefd, te bezoeken.
Je kunt het ook zien als een puzzel
waarvan puzzelstukjes ontbreken of
verkeerd liggen. Door herinneringen
op te halen en de vele foto’s te bekij-

ken hielpen we elkaar de puzzel af te
maken. Voor hen zijn dat de ontbrekende stukjes uit Uruzgan. Wij allen
zijn ons er wel van bewust dat één
puzzelstukje zal blijven ontbreken en
dat is: “Waarom is die IED niet gevonden terwijl er wel gesearched is.” Dit
is geen schuldvraag maar een technische vraag, waar veel onderzoek naar
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gedaan is, maar geen antwoord op is
gekomen dat het verlies van een dierbare zou kunnen verzachten.
De voorbereidingen heb ik samen met
aalmoezenier Jeffrey Vincentie en de
ouders gedaan. De aalmoezenier en
ik zijn tweemaal voor de reis bij hen
op bezoek geweest. Om tegemoet te
komen aan hun wensen hebben wij
vele onderwerpen besproken zoals:
wat denk je daar aan te treffen, voor
wie ga je daarheen, voor jezelf of om
je partner te steunen, neem je iets mee
daarheen en wat neem je terug, hoe
ga je om met de achterblijvers tijdens
de reis, etc., etc.. Ook heb ik diverse
malen een dagindeling gemaakt om
een juiste afweging te krijgen tussen
de te bezoeken plekken op Tarin Kowt,
hun wensen en de noodzakelijke momenten van rust en bezinning. In het
laatste gesprek hebben wij ook met
Google Earth de geplande reis vanuit
een veilige omgeving “verkend”. Dit
alles in het teken van het toe leven
en werken naar het spannende en onzekere moment van vertrek, want de
exacte datum werd uit veiligheidsoverwegingen pas kort voor vertrek bekend gemaakt.

Uitvoering

De dagen vooraf waren onzeker:
“Wanneer gaan wij nu? Zou het veilig
genoeg zijn…..?” Op maandagavond
rond 19.00 u stond dan eindelijk het
vluchtnummer met het tijdstip van
melden op teletekst. Wij zijn deze reis
begonnen zoals ieder lid van het Regiment Genietroepen dat doet en dat
is met het zingen van het Mineurslied
in de bekende hoek van de vertrekhal, gevolgd door het heffen van een
glaasje brandewijn. Dit alles natuurlijk
onder leiding van de altijd aanwezige
regimentsadjudant.
Met het vertrek uit Eindhoven begon
de reis van de nabestaanden, net zoals die van hun echtgenoot of zoon op
weg naar hun missie in den vreemde.
“In de voetsporen van uitgezondenen”, zoals wij in 2008 ook op weg
zijn gegaan. Een vlucht van Eindhoven
met de KDC10 naar Minhad, het verblijf op Minhad, het doorvliegen naar
Kandahar Airfield (KAF) en Tarin Kowt
(TK). En op de zelfde wijze retour. Op
de heenreis heerste er spanning maar
ook opluchting. Spanning omdat altijd kon worden besloten de reis af te
breken en omdat wij nu echt richting
Uruzgan gingen. En opluchting omdat

“Wanneer
gaan
wij nu?”
wij de eerste stap in deze reis hadden
gemaakt. Het overnachten op Minhad
gaf rust, fysiek en mentaal. De volgende dag doorvliegen dus naar KAF en
TK per C-130 en Chinook. Het vliegen
met een helikopter werd ervaren als
“een bonuspunt”, omdat Jos tijdens
de voorbereidingen van de uitzending ook had gevlogen en hier thuis
enthousiast over had verteld. Op TK
werden wij ontvangen en zijn wij begonnen met “het verblijf” op TK, het
inrichten van de slaapfab, het eten in
de eetzaal, etc. Tijdens het verblijf op
TK zijn wij naar het hoogste punt in
de buitenring gegaan om het gebied
in te kijken. Op 20 kilometer afstand
van de plaats van het overlijden van
Jos hebben wij met een kaart en een
kijker het gebied ingekeken. Dichterbij
komen was niet mogelijk maar gaf wel
het gevoel van “wij zijn er geweest!”.
Het was een moment van emotie,
overpeinzing en stilte. Hierna zijn wij
de andere plekjes gaan bezoeken. De
kapel, waar het condoleanceregister
had gelegen, de geniehoek, de slaapplek, de zonneweide waar Jos is bevorderd tot soldaat-1, het role 2 hospitaal
waar Jos opgebaard heeft gelegen,
het mortuarium, de apachetent waar
de afscheidsceremonie heeft plaatsgevonden en de heavy weapon range. Op
deze dag hebben wij overal ruim de
tijd kunnen nemen om te praten en te
zwijgen. Het was een zware emotionele dag met de nodige momenten van
rust en bezinning. Na deze dag begon
de terugkeer naar Nederland. Twee
dagen reizen met in Minhad een ontroerende gedenkwaardige ceremonie
ter afsluiting van deze nabestaandenreis. Als tastbare herinnering werden
bordjes met de naam van hun omgekomen/gesneuvelde echtgenoot/zoon
tijdens een persoonlijk moment aan
de nabestaanden uitgereikt. Tijdens
deze ceremonie werd met elkaar afscheid genomen, hetgeen bijdroeg
aan bemoediging en loslaten. Deze
“missie” bood vele momenten om het
verlies van hun dierbare psychisch te
overbruggen. Een reis die diepe indruk heeft gemaakt en bijdraagt aan
innerlijke rust.

Afsluitend

Voor mijzelf was deze reis ook een zeer
bijzondere ervaring. Ik heb niet alleen
bij kunnen dragen aan nazorg, maar
ook kunnen vertellen waarom Jos zijn
plek had gevonden bij Defensie en
specifiek bij de Genie. Samen met case
coördinatie en zorg- en hulpverlenende disciplines hebben wij er aan bijgedragen en naar toe gewerkt dat uit al
die kleine stukjes van de puzzel nu een
geheel kan ontstaan. Deze onvergetelijke reis heeft voor de nabestaanden
enorm veel betekend. Het gaf hen begrip, erkenning en steun. Een bemoediging dat zij niet alleen staan in hun
verdriet. En iedereen was zich ervan
bewust dat de intentie van deze bijzondere reis door zorg van Defensie
alleen mogelijk was met de nadruk op
veiligheid. Natuurlijk is er in de eigen
woonomgeving opvang door nabestaandengroepen om ervaringen en
emoties te delen, maar het is uniek hoe
Defensie en haar medewerkers klaar
staan in Nederland en het missiegebied om de nabestaanden te begeleiden en de maximale nazorg te geven,
zodat zij weer een stapje verder kunnen in het rouwproces ter verwerking.
Hoop en troost die geboden werd in
de verwerking om het gemis en verlies
van hun dierbare te dragen. Hart- en
moreelversterkend waarmee Defensie
zich ook onderscheidt: “Mocht jou iets
overkomen in een toekomstige missie,
dan staat je familie niet alleen.”
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Sergeant-1 Martijn Rosierbrug

geopend in Budel
Het militair oefenterrein in Budel,
de ‘achtertuin’ van de Koninklijke
Militaire School in Weert, is begin
februari opgesierd met de ‘Sergeant-1 Martijn Rosierbrug’. De
brug kan gebruikt worden voor
trainingsdoeleinden maar herinnert
ook aan Martijn Rosier, die op 26
augustus 2007 in Uruzgan sneuvelde bij een aanslag met een Improvised Explosive Device (IED).
Op 9 februari is de brug geopend door
weduwe Claire met de onthulling van
een naambord. Zij werd daarbij omringd
door familie, KMS-leerlingen en genisten;
onder andere regimentsadjudant Frans
Schiltman, de toenmalige commandant
majoor Evert Jan van Oosterom, zijn
compagniesergeant-majoor Jan-Willem
de Jong en een detachement van 111
Pantsergeniecompagnie. Voorafgaand aan
de opening werd in een korte ceremonie
postuum het gevechtinsigne van sergeant-1 Martijn Rosier uitgereikt aan de
nabestaanden door majoor Van Oosterom. Aansluitend zongen de genisten hun
Mineurslied.

Claire Rosier onthult het naambord

Naamplaquette
24 | GENIST | APRIL

Uitreiking gevechtsinsigne

Het initiatief voor de baileybrug, een origineel ’10 velden/2-2’ exemplaar, komt
van adjudant Arno Bos, bataljonsadjudant van 41 Pantsergeniebataljon.
Tijdens de aanleg van een oefenbrug in
Budel vatte hij het plan op om deze te
vernoemen naar de gesneuvelde Martijn
Rosier. De commandanten van de KMS
en het Regionaal Militair Commando
Zuid reageerden positief. Hetzelfde gold
voor 11 Pantsergeniebataljon, de eenheid waar Martijn Rosier geplaatst was.
111 Pantsergeniecompagnie en 101
NBC Verdedigingscompagnie pleegden
samen de brugslag.
Majoor Van Oosterom vindt wel dat er
zorgvuldig moet worden omgegaan met
tekenen van eer voor in de strijd gevallen militairen. “Met onder meer monumenten in Bronbeek, Schaarsbergen,
Roermond en speciaal voor genisten
op de Van Brederodekazerne in Vught,
gebeurt er al veel voor deze groep.”
Verder, vond Van Oosterom, mocht de
Rosierbrug niet het karakter krijgen van
een bedevaartplaats of monument. “We
wilden de brug gewoon een baileybrug
laten zijn.” Oud-collega’s van Martijn
Rosier, zoals korporaal-1 Henk Berends
(111Pagncie) hebben de brugslag als
bijzonder ervaren: “Net als alle in Uruzgan gesneuvelde militairen, mag Martijn
nooit vergeten worden.”

Brug gereed

Majoor Van Oosterom bewaart een goed
gevoel aan het project. “Genisten mogen
graag een brug bouwen, vooral als hij
permanent blijft liggen.” Daarbij sprak hij
de hoop uit dat de brug helpt aspirantonderofficieren bewust te maken van de
risico’s die horen bij hun beroep en dat
zij door de brug gestimuleerd worden
daarover te discussiëren.  

De Sergeant-1 Martijn Rosierbrug

(Met dank aan Jack Oosthoek, Defensiekrant en aooi Arno Bos)
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In Memoriam: Soldaat der tweede klasse Leon Douw
113 Pantsergeniecompagnie zwaar, 11 Pantsergeniebataljon
Op donderdag 10 februari is soldaat der tweede klasse Leon
Douw door een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Hij is
slechts 21 jaar geworden.
Leon is op het Schoolbataljon Noord in Assen begonnen in
december 2009, in juni 2010 als wachtklikker binnengekomen bij
113 Pagncie (zw) en uiteindelijk in november 2010 geplaatst in de
C-groep van het tweede peloton.

Met de woorden "Leon Douw, ik geef je je laatste opdracht: Op
de plaats rust……rust", nam zijn commandant majoor Jeroen van
Mill afscheid van soldaat Douw. Daarom wensen wij de ouders,
zussen, familieleden, vrienden en collegae veel kracht bij het
verwerken van dit onverwachte grote verlies.
Commandant en alle personeel van113 Pantsergeniecompagnie
zwaar, 11 Pantsergeniebataljon

In de veel te korte tijd dat hij bij ons heeft mogen dienen, hebben
wij hem leren kennen als een loyale, gedisciplineerde, betrokken
en trotse militair. Loyaal omdat zijn maatjes altijd op hem konden
rekenen. Hij putte kracht en energie uit ''samen dingen doen''
met zijn maten. Gedisciplineerd en leergierig werkte hij tot in
detail uit wat hij van de kaderleden had geleerd. Betrokken en
met welgemeende interesse in zijn buddy en maten. Hij was
bovendien een doorzetter en een sportman. Vaak liep hij voorop
om de groep te motiveren en sleepte hij zijn maten mee tot het
einddoel. Hij was verschrikkelijk trots op 113 Pagncie (zw), getuige
de sticker op zijn auto.
Wij zijn verslagen, maar ook trots, dat Leon bij ons heeft kunnen
dienen voordat hij door het tragische ongeval uit onze eenheid
werd weggerukt. Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend. Wij verliezen in Leon een fijne collega en we
gaan hem missen.

Defileer mee als genieveteraan
op de Nationale Veteranendag
Op zaterdag 25 juni 2011 in Den Haag
Dit jaar zal opnieuw een detachement veteranen van het
Regiment Genietroepen deelnemen aan het defilé in de Haagse
binnenstad. Ook een detachement actief dienende genisten
zal aansluiten en uiteraard worden beide detachementen
voorafgegaan door ons eigen (Oud-leden) Fanfarekorps Genie.
Deelname aan ons detachement staat open voor alle
genieveteranen, jong en oud, zolang zij maar passen binnen de
definitie die Defensie geeft aan veteranen.
Heeft u geen kans gezien om op tijd, voor 1 april 2011, op
te geven via de regimentssite: www.regimentgenietroepen.nl,
dan kunt u zich alsnog aanmelden via Checkpoint. U wordt
dan echter ingedeeld als een “niet-georganiseerde” veteraan
bij een algemeen detachement en maakt dus geen deel uit van
ons eigen geniedetachement, tenzij de maximale ruimte in het
geniedetachement nog niet is verbruikt; dan wordt u alsnog
hierbij ingedeeld.
Loop dus mee in het defilé!
Op zaterdag 25 juni 2011 van 08:00 tot 18:00 uur in Den Haag
Meer informatie?
Bel/mail met Angelique van Heertum van
het regimentssecretariaat (zie colofon).
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GENIESYMPOSIUM
Majoor bd Jo Verhoeve

Symposium over rol van genie bij nieuwe missies:

Genieoptreden
in fragiele staten!?
Breda, 2 december 2010 Buiten giert een sneeuwstorm over Nederland,
maar in de aula van de
KMA worden de verkleumde bezoekers aan
het geniesymposium verwelkomd met beelden en
muziek uit tropisch Afrika;
om precies te zijn uit Burundi waar in 2009 een
constructiepeloton heeft
samengewerkt met hun
Burundese collega’s. Zo’n
350 mannen en vrouwen
uit alle lagen van de genie en daarbuiten hebben
de elementen getrotseerd.
Ook het bedrijfsleven laat
zich niet onbetuigd: maar
liefst 57 logo’s van bedrijven prijken in de programmabrochure. Het onderwerp blijkt een schot in de
roos, zo tegen het einde
van de Nederlandse militaire betrokkenheid bij
Uruzgan.
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Het symposium is een coproductie van
het Regiment Genietroepen en de 60-jarige Vereniging van Genie-officieren
(VOG). Niet alleen Nederlandse militairen
zullen hun licht laten schijnen, maar ook
het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
de firma Heineken, die in Afrika op grote
schaal actief is, de non-gouvernementele organisatie SOS-kinderdorpen en de
Universiteit van Wageningen komen op
het podium. Voor de internationale focus tekenen de Duitse overheidsorganisatie Technisches Hilfswerk en de Britse
Engineer in Chief, Brigadier Iain James.
En met zoveel genisten en bedrijven bij
elkaar, is het symposium ook de ideale
gelegenheid om de Gouden Pionierschop
2010 uit te reiken.

Genie toen en later

Kolonel Tjeerd de Vries laat zien dat de
afgelopen decennia bij de opdracht aan
de genietroepen vaak een accent heeft
gelegen op hulpverlening in enigerlei
vorm. In 1991 zijn tentenkampen gebouwd voor Koerdische vluchtelingen;
Cambodja, Bosnië en Mozambique stonden in het teken van mine clearing en in
Kosovo moest de bevolking de winter
worden doorgeholpen. In Uruzgan is de
genie door het hoge geweldsniveau niet
direct toegekomen aan wederopbouw,
maar toch zou men daar naar moeten
streven; alleen al omdat het de operatie
zelf enorm verder helpt. Kolonel De Vries
eindigt daarom met enkele aanzetten
voor de discussie:
De genie is een professionele
aannemer en opdrachtgever
De genie leidt de lokale bevolking
op door werk uit te besteden
   Reserve-officieren van CIMIC
zijn van groot belang vanwege hun
technische expertise en hun goede

reach back naar hun bedrijf. Ander
zijds zijn ze voor hun bedrijf een
waardevolle linking pin voor de wederopbouwfase na een conflict
bij missies moet daarom voldoende genie mee.

Fragiele staten:
Security Sector Reform

Koen Davidse is bij Buitenlandse Zaken
directeur Fragiliteit en Vredesopbouw.
Het Nederlandse beleid richt zich op de
Security Sector Reform (SSR); het verbeteren van leger en politie. Daar hoort bij
de mensenrechten onder de aandacht te
brengen en te streven naar een eerlijke
justitie. Uiteindelijk schept het banen en
kansen voor de private sector en bevordert het dat de staat voor goede basic services gaat zorgen. Nederland wil helpen
met een Comprehensive Approach; een
gebundelde aanpak. Wat heeft het land
(op de lange termijn) nodig? Laat je niet
leiden door wat je zelf zou willen aanbieden. Werk stap voor stap. Niet alle investeringen zullen renderen. De aard van de
hulp zal evolueren van meer militair naar
meer civiel. Dat heb je ook in Afghanistan
gezien: het Provinciale Reconstructieteam
draaide na enkele jaren onder de leiding
van een diplomaat.
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Heineken: people and profit

Dat wordt uit de doeken gedaan door
René Polfriet van Heineken, die zijn carrière begonnen blijkt te zijn als officier bij
de Geneeskundige Troepen. Hij is overgestapt naar de Koninklijke Marechaussee
en uiteindelijk bij Heineken in dienst getreden, waar hij verantwoordelijk is voor
de beveiliging van Heinekens belangen
wereldwijd. Heineken heeft veel brouwerijen in Afrika omdat de mensen daar nu
eenmaal graag een biertje drinken. En ook
door de enorme bevolkingsgroei in dat
continent zijn de toekomstverwachtingen
zeker niet somber. Kortom: “an emerging
profit pool”. In een aantal fragiele staten
voert de company een strak beleid van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, met aandacht voor People, Planet,
maar ook Profit. Het mag ook wat kosten, want de afgelopen jaren besteedde
de Heineken Africa Foundation jaarlijks
10 miljoen euro aan een goede gezondheidszorg voor haar werknemers en hun
gezinnen. Heineken verschaft niet alleen
inkomen aan zijn werknemers. Er profiteren op de een of andere manier zo’n
dertig personen per werknemer van. Denk
hierbij aan landbouw, detailhandel en vervoersbedrijven, maar ook aan de Afrikaanse traditie waarbij een inkomen binnen de
hele familie gedeeld wordt. Al met al profiteren ongeveer 300.000 mensen direct
of indirect van Heineken. Heineken heeft
een lange relatie met Afrika, maar het huwelijk tussen de Nederlandse bierbrouwer
en de fragiele staten op het donkere continent verloopt vaak erg moeizaam. Zeker
in oorlogstijd. Voor Heineken is neutraliteit van essentieel belang, vooral in de fragiele staten of landen waar conflicten zijn.
Dan proberen de strijdende partijen vaak
de Nederlandse multinational aan hun
kant te krijgen; een zeer riskante aangelegenheid, want het kan leiden tot grote
problemen bij een eventuele machtswisseling. Als de situatie te gevaarlijk wordt,
kan besloten worden tot (een tijdelijke of
gedeeltelijke) terugtrekking. Maar zodra
het weer rustig is, wordt de productie zo
snel mogelijk op gang gezet. Men heeft
deze tactiek toegepast in Rwanda (1994)

en Congo (2003). Polfliet herinnert zich
zijn eerste missie bij Heineken: toen de
burgeroorlog in Sierra Leone in 2002 begon af te zwakken ging hij daar op verkenning om te kijken of het alweer tijd
was voor investeringen. En ja, te midden
van alle onrust, rebellen en talloze slachtoffers en slachtoffertjes met afgehakte
ledematen begon de brouwer opnieuw
en zette er en passant een zaadveredeling
op van gierst (‘sorghum’), de Afrikaanse
gerstsoort. René Polfriet heeft als uitsmijter nog een krachtige stelling voor de zaal:
“De gelden voor ontwikkelingshulp aan
fragiele staten kunnen beter aan de in die
landen aanwezige Nederlandse bedrijven
worden gegeven.”

SOS-Kinderdorpen

Deze wereldwijd opererende NGO hanteert als heilig principe: “Ieder kind heeft
een liefdevol gezin nodig om op te kunnen groeien tot volwaardig burger.” Drs.
Hans Eenhoorn slooft zich uit om zijn  
SOS-Kinderdorpen, waarvan hij tot 2008  
de voorzitter was, op allerlei plaatsen onder de aandacht te brengen. SOS is al 60
jaar actief en werkt nu in 132 landen. Er  
bestaan zo’n 500 kinderdorpen, waarin
75.000 kinderen wonen. Een dorp telt
10 à 15 huizen en een medische hulppost en uiteraard een school. Het ‘gezin’
in een huis bestaat uit SOS-personeel als
‘ouders’, die ongeveer 30 weeskinderen
opvoeden. Verder lopen er   gezinsversterkende programma’s met circa 300.000
kinderen; een veel minder intensieve en
minder dure activiteit, waarbij de kinderen
en hun resterende familie begeleid worden. Hans Eenhoorn ziet de krijgsmacht
feitelijk ook als een humanitaire organisatie en hij ziet hij goede mogelijkheden
voor wat de genie zou kunnen doen:
haar kennis en kunde inzetten bij
de bouw van kinderdorpen
overtollig (bouw)materiaal inzetten
oud-genisten stimuleren om ingezet
te worden voor SOS

www.soskinderdorpen.nl
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Technisches Hilfswerk (THW)

Onze oosterburen geven een kijkje in
hun overheidsorganisatie Technisches
Hilfswerk. Klaus Buchmüller, schetst de
nationale taken - een soort Bescherming
Burgerbevolking - en daarnaast de buitenlandse inzet, waarbij men wereldwijd
technische hulp kan geven bij rampen. De
organisatie met 880 man vast personeel
en  80.000 gespecialiseerde vrijwilligers is
actief sedert 1953; hun eerste inzet was bij
onze Watersnoodramp!THW is een civiele
overheidsorganisatie, maar heeft te kampen met een verkeerd imago: militairen
zien deze club als een NGO, terwijl NGO’s
het juist een verlengstuk van de krijgsmacht vinden. Het THW-concept spreekt
ook anderen aan. Buchmüller vertelt dat
Canada overweegt een soortgelijke organisatie op te richten, nadat het land bij de
aardbeving op Haïti met de Duitsers had
samengewerkt. Klaus Buchmüller vindt
dat de humanitaire inzet van militairen en
THW op elkaar moet worden afgestemd,
om dubbele inspanning te voorkomen.
Maar voorop staat dat THW onafhankelijk, onpartijdig en neutraal kan opereren.
Daarom zullen ze niet snel gemixt met
militairen optreden. Als voorbeeld van
goede samenwerking met militairen haalt
de spreker Kosovo 1999 aan, waar er al
snel een pragmatische samenwerking ontstond met het Nederlandse geniehulpbataljon. Toen Nederland daar werd afgelost
door een Duits geniebataljon, had THW
daar zelfs enige moeite mee: “Die samenwerking bleek een stuk formeler te verlopen!”.

“Schoenmaker blijf bij je leest”

Na vier sprekers – interessant, maar toch
eenrichtingsverkeer – is het de beurt aan
de zaal. De discussie wordt geleid door
28 | GENIST | APRIL

professor Thea Hilhorst, van de Universiteit van Wageningen. Met de stelling  
“Schoenmaker blijf bij je leest” bedoelt
men dat militairen er zijn om te vechten
en de hulporganisaties voor de humanitaire zaken en wederopbouw. Enkele meningen uit de zaal:
“In 1999 hadden we in Kosovo geen
geld en middelen om aan de hulpbehoefte van de bevolking tegemoet
te komen, maar dat is toch gelukt in
samenwerking met de Duitse
Bauhofen” (kapitein bd Henk Schuurs)
“Militairen moeten zich beperken tot
de quick fix-projecten.” (kapitein
Marijn van Sliedregt)
“Genisten werken eigenlijk automatisch aan hulp. Bijvoorbeeld:
een dirt strip is tevens de basis
voor een latere landingsbaan; ons
kamp wordt na ons verblijf bijvoorbeeld een hospitaal.”
(luitenant-kolonel Bart Linssen)
“De genist heeft eigenlijk twee leesten: de groene (‘search’) en de witte. Vroeger hadden we in Nederland bij de krijgsmacht de Mobiele
Colonnes. Die zijn er niet meer
en daar ligt ook een kans voor de
genie.”(adjudant Moos Raaijmakers)

Vaak is onduidelijk wie friend
of foe is
We strijden steeds meer tegen netwerken van groeperingen
En we zijn gebonden door de Rules
of Engagement
Wat betreft het bouwen – het thema van
het symposium immers – ziet James ook
een rol voor de genie: “Engineers are enablers”. Dus moet de genie voor sustainable
solutions zorgen: infrastructuur waar de
bevolking later ook iets mee kan. Maar hij
waarschuwt voor tè mooie oplossingen.

Gouden Pionierschop

Global power

Na de broodjes in de nog steeds koude
tent met de stands van bedrijven en met
gesprekjes met oud-collega’s (netwerken!)
mogen we weer de warme aula in. Daar
spreekt de Britse Engineer in Chief (Army)
Brigadier Iain S. James OBE ADC. Door
de globalisering is het karakter van conflicten veranderd, zegt hij: we hebben nu
te maken met non-state actors en met hybride opponenten zoals Al Quada. Verder
gelooft de generaal dat ook motieven op
economisch gebied, ontwikkelingshulp en
mensenrechten een grote rol zullen spelen
bij politici die moeten beslissen over militaire inzet. Daarom waren de missies in
Irak en Afghanistan geen blue print, maar
slechts een sign post. Over de omgevingsfactoren voor een missie merkt hij het volgende op:
De vijand leeft tussen de bevolking
en dat vermindert de manoeuvreruimte

De Gouden Pionierschop is een trofee voor
het beste innovatieve idee voor de genie.
Bedrijven kunnen hun innoverende idee
onder de aandacht van Defensie brengen.
Goede ideeën kunnen samen uitgeprobeerd worden, verbeterd en eventueel
vervolmaakt. Wie zou dit jaar de Gouden
Pionierschop gaan winnen, na de eerste
toekenning in 2009 aan BAM Infraconsult
met zijn Boxbarrier? De jury, onder leiding
van professor Van der Stoel - die overigens
als dagvoorzitter alle sprekers heeft ingeleid en aan elkaar heeft gepraat – heeft de
inzendingen bekeken op hun operationele
relevantie voor de genie: kosten ze niet te
veel (beter: leveren ze voldoende op!) en
zijn ze duurzaam, beschikbaar en haalbaar? De jury heeft uit de dertien inzendingen het concept Duurzame Compound
“Gaasbeek” als winnaar aangewezen.
De heren Gaasbeek en Kremers hebben
onder de naam REALES (Reduced Energy
And Logistics, Enhanced Safety) de totale
energiehuishouding van een compound
doorgerekend. Ze kijken naar opwekking
van zonne- en windenergie, de waterhuis-

GENIESYMPOSIUM
houding en de (actieve) isolatie van containers met gebruikmaking van moderne
technieken en materialen. Men claimt
grote financiële besparingen op de totale energievoorziening voor compounds.
Twee eervolle vermeldingen zijn er voor
EXENDIS met hun “Mobile hybrid PV/Diesel Power plant” (waarvoor het bedrijf ook
al in de top-5 zat van de Defensie Innovatiecompetitie) en SAFETACTICS met hun
“Robots voor Search”.

Stimulerend en innovatief

De voorzitter van de VOG sprak van een
goed bezocht, stimulerend en innovatief
symposium van regiment en VOG. De uitdaging voor het regiment is nu om een
volgend symposium in 2012 minstens
even interessant te maken. Na nog een
tijdje te hebben gekletst met oud-collega’s
(‘netwerken’) en de nodige blikken te hebben geworpen op de stands van de vele
bedrijven, veegt schrijver dezes de dikke
laag verse sneeuw van zijn auto en verzeilt vervolgens in nieuwe sneeuwbuien,
om pas drie uur later op zijn bestemming
- slechts 45 km van Breda - aan te komen.

OTCGenie moet de ontvangst- en expositietent opbouwen in heel wat mindere
weersomstandigheden: het is bitter koud
en uiteindelijk ook sneeuwwit! Ook de
locatie, een parkeerplaats tussen twee
gebouwen in, is niet wat je noemt ideaal.
Volgens Henk Denissen, commandant van
de Logistieke Eenheid OTCGenie, staan
er bomen, struiken, lantaarnpalen , fietsenstallingen en stoepranden in de weg.
Maar niettemin staat de tent, compleet
ingericht, er na vier dagen. Dat is het werk
van Jacques van de Pas, Toon Moorman,
Appie Veth, John Broekcx en Erwin van
Ooijen, geholpen door tien man van de
Pioniers- en Pontonniersschool. Een speciale, eervolle vermelding is er voor mevrouw Marianne Leemans-Marcelissen
van de LFD-Breda. Als contactpersoon van
de KMA is ze goud waard. Ze veegt de
parkeerplaats leeg, regelt à la minute een
geluidsinstallatie en zorgt voor een  goede
gladheidbestrijding. Twee dagen na het
symposium ligt de tent weer in het magazijn in Vught.

De symposiumcommissie

Aan een symposium gaan maanden van
voorbereiding vooraf. Begin  2010 is reeds
een symposiumcommissie gevormd om
alles op de rails te zetten. Dat was aanvankelijk vooral het werk van commissievoorzitter reserve-kolonel bd ir. Charles
Manesse, die helaas wegens gezondheidsproblemen het werk moest neerleggen. Vice-voorzitter luitenant-kolonel
Michel Hubregtse nam het stokje over. De
sprekers werden benaderd door de luitenant-kolonels Paul van der Heul en Michel
Hubregtse en door mevrouw Jojo Mulder
van Green Paper Association, de uitgever
van het magazine de Genist. Samen met
KMA-docente Julia Wijnmalen deed zij
ook de communicatie, hierbij in niet geringe mate ondersteund door ing. Frank
Wilsens, IV-manager van het OTCGenie.
Zij zorgden ervoor dat een breed publiek
- geïnteresseerden, genodigden en bedrijven - tijdig bij het symposium betrokken
werd. Luitenant-kolonel Edwin Leidelmeijer regelde de financiën en coördineerde
de uitvoerende werkzaamheden, die veel
werk meebrachten voor de Logistieke Eenheid van het OTCGenie, voor de KMA en
de LFD-Breda. Reserve luitenant-kolonel
bd Arie de Koning – altijd present! - was
de onmisbare secretaris, die alle afspraken
vastlegde.

De echte bouwers….

Het symposium zelf mag dan gaan over
bouwen in fragiele staten met vaak een
tropisch klimaat; de bouwploeg van het
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REGIMENTSMEDEDELINGEN

Nieuwe
buurtbus
lijn 213 in Vught

Sedert 1 februari 2011 is de Vughtse
Van Brederode-/Lunettenkazerne weer
direct bereikbaar met een uurdienst
tussen ’s-Hertogenbosch CS (perron K
van busstation) en Vught-Moleneindplein.
De buurtbus kent een eigen kaartsoort,
die alleen bij de chauffeur gekocht kan
worden. De vaste ritprijs bedraagt €
1,80. Strippenkaarten zijn niet geldig;
de OV-chipkaart voor studenten wel.
Naar verwachting kan vanaf medio 2011
met de ‘gewone’ OV-chipkaart betaald
worden in de buurtbus.
Dienstregeling

De buurtbus is heringevoerd na druk
uit het dorp Cromvoirt bij Vught. Twee
medewerkers van het OTCGenie hebben
zich hier voor ingespannen, te weten
Frank Wilsens, ook gemeenteraadslid in
Vught, en adjudant Ton van Outheusden,
die nu de ‘Buurtbusvereniging lijn 213’
voorzit. De busjes kunnen maximaal
acht passagiers meenemen en worden
bestuurd door vrijwilligers.
De bus rijdt niet op zon- en feestdagen.

maandag tot vrijdag

zaterdag

’s-Hertogenbosch CS
Willem-Alexander Ziekenhuis
Vught Lunettenlaan
Vught Moleneindplein

07.50 – 08.50 ..... – 17.50
07.57 – 08.57 …. – 17.57
08.09 – 09.09 …. – 18.09
08.18 – 09.18 …. – 18.18

09.50 - 10.50 ….. – 16.50
09.57 – 10.57 ….. – 16.57
10.09 – 11.09 ….. – 17.09
10.18 – 11.18 ….. – 17.18

Vught Moleneindplein
Vught Lunettenlaan
Willem-Alexander Ziekenhuis
‘s-Hertogenbosch CS

             08.20 … – 17.20
07.28 – 08.28 … – 17.28
07.40 – 08.40 … – 17.40
07.47 – 08.47 … – 17.47

             10.20 ….. -  16.20
09.28 - 10.28 …   -  16.28
09.40 - 10.40 ….. -   16.40
09.47 - 10.47 ….. -   16.47

Evenementenkalender Regiment
Genietroepen 2011
15 mei

263ste Regimentsverjaardag

10 oktober

Uitreiking Herinneringsspeld Genie

2 november

Regimentsdiner onderofficieren genie

3 november

Beëdigingen:
4 maart

d.z.v. 41 Pagnbat

23 juni		

d.z.v. 101 Gnbat

22 september

d.z.v. 11 Pagnbat

		

7 oktober
24 november

d.z.v. 41 Pagnbat
		

d.z.v. 101 Gnbat

Genie-Informatiedag

3 november

Regimentsdiner officieren genie
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Locatie: appèlplaats van het Huis
van het Regiment Genietroepen

Geniesportdag2011

PROGRAMMA SPORTDAG
Vught - 20 en 21 mei 2010. Voor de derde keer heeft het
regiment zijn verjaardag gevierd met een tweedaags
programma
voor elck
wat wilsen
op samenwerken....
het OTCGenie. De eerste dag
Lompe kracht,
souplesse
wordt gevuld met sport, waarbij de genie-eenheden strijden
om de Baron De Torcy-beker, een wisselprijs, die het komende
Net als voorgaande jaren zal ook dit in aanmerking wil komen voor de constructie in een zo snel mogelijke tijd
jaar in de kast zal prijken bij 413 Pantsergeniecompagnie
jaar, voorafgaand aan de Wapendag, eindoverwinning, dient minimaal aan in elkaar te zetten.
(zwaar) uit Oirschot. De sportdag is de afgelopen jaren
de sportdag van het Regiment de ludieke sportdag, het eindspel en de Spel 5 – Survival biatlon:
steeds verder verfijnd, waardoor er meer militairen dan
Genietroepen worden gehouden op   speedmars deel te nemen. De ludieke Boogschieten en luchtbuksschieten
voorheen aan de spellen kunnen deelnemen en ook blijkt
het OTCGenie in Vught. Streven van sportdag bestaat uit de navolgende worden afgewisseld met het nemen
alles nu geheel genie-proof te zijn. Het eindspel speelt zich af
deze sportdag is om alle eenheden spelelementen:
van de survivalbaan en het overbruggen
op De Kamp-1, waarbij men met heuse Romeinse strijdwagens
van ons wapen, zowel paraat als
van een touwbaan. Scoren kan door zo
allerlei hindernissen moet nemen. Een deelnemend team
van het OTCGenie, op een sportieve Spel 1 – Higlandgame: Een
vaak mogelijk raak te schieten binnen
van het Centre of Excellence Military Engineering (dat een
wijze in competitieverband samen te spectaculair krachtspel, onderverdeeld
de gestelde tijd.
international diving conference in Vught achter de rug heeft)
brengen en daarmee de saamhorigheid in vier subspelen, dat het team zo snel
Spel 6 – Het grote wegenbouwspel:
geeft de sportdag een internationaal tintje.

en kameraadschap te onderstrepen.
De sportieve prestaties en gezonde
competitie spelen daarbij natuurlijk een
belangrijke rol, maar de verbondenheid
van zowel de verschillende eenheden
als de individuele regimentsleden staat
voorop.

Programma

Onder leiding en toezicht van het bureau
LO/Sport van de Van Brederodekazerne
is ook deze sportdag weer verzekerd
van een diversiteit aan leuke en
uitdagende, maar ook een aantal pittige
verplichte spelelementen: de ludieke
sportdag, de speedmars, touwtrekken,
loop- & vaarspel en het eindspel c.q.
commandantenspel. De eenheid die

mogelijk dient af te leggen. Lompe
kracht, souplesse en samenwerken zijn
de kernwoorden voor succes!
Spel 2 – Kruiwagenrally: Een spel
waarbij de teamleden zoveel mogelijk
water dienen te verplaatsen over een
obstakelparcours. Behendigheid en
goed communiceren is noodzakelijk!
Spel 3 – Row & Pull: Vaardigheid/
limiet spel, waarbij het team moet
roeien om voorwerpen te “verdienen”.
Met deze voorwerpen wordt vervolgens
een dartspel gespeeld op grote hoogte,
waarbij men uiteindelijk een zo hoog
mogelijke score moet werpen.
Spel 4 – Steigerbouwspel: Hierbij
moet het team steigermateriaal op
de juiste manier koppelen om de

Het team dient een weg van
zeskantplaten aan te leggen, vervolgens
wordt een voertuig over deze weg
getrokken en wordt de weg weer
afgebroken. Dit alles uiteraard in een zo
snel mogelijke tijd!
Alle spellen (m.u.v. het
commandantenspel) beginnen om
12.30 uur. Het eindspel staat gepland
om 16.00 uur, waarna omstreeks 17.00
uur de prijsuitreiking zal plaats vinden.
Welke eenheid gaat dit jaar met de
wisseltrofee naar huis?
Inmiddels ook traditiegetrouw, sluiten
we deze sportieve dag af met een
grandioze feestavond.

Doe eens mee aan
een militair kampioenschap!
sergeant-1 Pieter van Geldere

Er breekt een spannende periode aan. Bezuinigingsplannen
worden gepresenteerd met als effect dat u dit jaar misschien
iets meer tijd op de kazerne doorbrengt en iets minder op
oefening. Ik wil graag benadrukken dat ‘de sport’ u graag
op weg helpt om er een sportief jaar van te maken, wat de
uitkomsten van de bezuinigingen ook zullen zijn. Misschien
is dit wel een mooi jaar om de TMPT te volbrengen, of om
het Vijfkampkruis te halen! Er worden ook weer diverse
kampioenschappen in teamverband georganiseerd. Vandaar
deze oproep tot fysieke training; geen natte kreet maar: aan
de slag! Ik daag u uit om aan een militair kampioenschap
mee te doen.  

De sportgroep Van Brederodekazerne in Vught is sinds kort
weer op volle sterkte. Mocht u een cursus volgen op een van
de scholen en meer informatie willen over de sportfaciliteiten,
kom dan gerust langs. Ook ‘s avonds zijn wij tot na 20:00uur
bereikbaar voor vragen en materiële ondersteuning. In de
loop van het jaar zullen er tevens enkele clinics, wedstrijden en
trainingen georganiseerd worden in de avonduren. Uiteraard zijn
ook in Oirschot, Wezep, Havelte en Schaarsbergen soortgelijke
regelingen. In ieder geval zie ik u met de jaarlijkse sportdag op
13 april. Het belooft een mooi evenement te worden dus zorg
dat u erbij bent. Voor de oriënteerders: tot het NMK oriënteren
ODT in de Peel!
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WAPENDAGEN

1748

het Regiment

2011

2011

Genietroepen
3
6
2 ar
ja

Commando-overdracht
Herdenking en Veteranendag
Informatiemarkt
Rondom het Huis van het Regiment
Van Brederodekazerne Vught

Voor meer informatie en aanmelding

www.regimentgenietroepen.nl
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1748-2011
263 jaar

Donderdag 14 april

2011

programma

Wapendag

08.30

Welkom! Koffie en cake in de ontvangsttent.

09.00

Aanvang Genie-informatiemarkt op het expoterrein en
in de expotent. Thema: “Genie-inzet bij nationale operaties”. Veel aandacht voor ICMS (Intensivering Civiel
Militaire Samenwerking) en CBRN (Chemisch Biologisch
Radiologisch Nucleair).
Weerzien met (oude) bekenden.

10.30

Buitengewoon regimentsappèl. Herdenking van de ons
ontvallen regimentsleden. Overdracht van het
regimentscommando door kolonel De Vries aan
kolonel Van Griensven.

12.00

Lunch
Vervolg Genie-informatiemarkt met interessante presentaties en demonstraties door bedrijven, Defensie en
civiele overheidsdiensten op het gebied van Military
Engineering, Nationale Operaties en CBRN.

17.00

Sluiting Genie-informatiemarkt;
einde Wapendag.
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Intelligent Security Solutions
START WITH THALES
Op het gebied van veiligheid is Thales één van de meest innovatieve
bedrijven ter wereld. We bieden alle krijgsmachtonderdelen en civiele
hulpdiensten de middelen om hun taken optimaal te kunnen uitvoeren. Onze
producten worden overal ingezet: op vrijwel ieder type platform: ter land,
ter zee, in de lucht en in de ruimte. Onze systemen zijn uiterst betrouwbaar,
ondersteunen optimale besluitvorming, verhogen cyber security en bieden
een stabiele ondersteuning in crisissituaties. We vergroten de efficiency van
militaire en civiele operaties door te coördineren tussen diverse eenheden.
www.thalesgroup.com/nl

nationaleoperaties
Luitenant-kolonel Hans Waals, Hoofd Kenniscentrum Genie

De Genie,
òòk voor onze
nationale operaties!
“Overstromingsgevaar, vogelgriep, terreur, ... Overal om ons heen zijn risico’s en gevaren.
Risico’s kunnen we in ons dichtbevolkte land, met zijn open karakter, industrieën en
drukke transportroutes nooit uitsluiten. Niemand kan een garantie krijgen op 100%
veiligheid.” STRATEGIE NATIONALE VEILIGHEID, MINISTERIE VAN BINNENLANDSE
ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 2007

Bovenstaand citaat geeft terecht aan dat we moeten erkennen dat ook ons eigen
grondgebied bloot staat aan risico’s. Deze Strategie Nationale Veiligheid moet
voorkomen dat de Nederlandse maatschappij ontwricht raakt als gevolg van
een ramp of crisis. Daarnaast wil het kabinet zo goed mogelijk kunnen reageren
als de nationale veiligheid daadwerkelijk bedreigd wordt. Wat betekent dit nu
voor de krijgsmacht? In dit artikel ga ik allereerst in op enkele krijgsmachtbrede
ontwikkelingen. Daarna sta ik stil bij de genie en nationale operaties. Als laatste
kijk ik vooruit naar de rol die de genie ook in de toekomst op ons eigen grondgebied kan spelen.
Nationale Veiligheid
en de krijgsmacht

Voor de Nederlandse krijgsmacht op het
eerste oog niets nieuws. Met onze derde
hoofdtaak leveren we al jaren een structurele bijdrage aan de veiligheid van Nederland. Door de missies in Bosnië, Irak
en Afghanistan ligt de meeste focus momenteel echter op de tweede hoofdtaak.
Feit blijft dat onze eerste hoofdtaak nog
altijd bestaat en van groot belang is.
Maar de klassieke invulling hiervan – het
verdedigen van het NAVO-grondgebied
bij een grootschalige conventionele interstatelijke aanval – is inmiddels wel
Hoofdtaken Krijgsmacht
1. Bescherming van het eigen en
bondgenootschappelijk grondgebied.
2. De bevordering van de internationale
rechtsorde en stabiliteit.
3. Ondersteuning van civiele autoriteiten
bij rechtshandhaving, rampenbestrijding
en humanitaire hulp, zowel nationaal als
internationaal.
NEDERLANDSE DEFENSIE DOCTRINE 2005

achterhaald. Zaken als terrorisme, verspreiding van massavernietigingswapens
en cyber-warfare vormen nu de meest
acute bedreigingen en die beperken zich
niet tot conflicten tussen staten en het
bestaan van landsgrenzen. Dus zullen
militairen ook voor de eerste hoofdtaak
op het Nederlands grondgebied ingezet
kunnen worden zonder dat sprake is van
een ‘oorlog’ of een inval in de traditionele
zin. In dit licht worden nationale operaties zowel voor de derde als de eerste
hoofdtaak uitgevoerd.
Vanuit een overheidsbrede benadering
is de nationale veiligheid in het geding
als vitale belangen van de Nederlandse
staat en samenleving zodanig worden
bedreigd dat sprake is van – potentiële – maatschappelijke ontwrichting.
De overheid onderkent hierbij vijf vitale
belangen: territoriale veiligheid (het Nederlands grondgebied), economische
veiligheid (onze leefomgeving), ecologische veiligheid (de leefomgeving), fysieke veiligheid (de volksgezondheid) en
als laatste sociale en politieke stabiliteit.
Om de nationale veiligheid te verzekeren
en te bevorderen moet men rampen en
crises voorkomen en moet de overheid

effectief kunnen optreden wanneer zich
toch een crisis voordoet. De vorming van
het Ministerie van Veiligheid en Justitie is
één van de maatregelen die dit moet garanderen.
Door de taakstelling, maar zeker ook
door de vele inzetten in crises in het buitenland, beschikt onze krijgsmacht over
mensen, middelen en ervaringen die ook
voor de nationale veiligheid zeer relevant zijn. Recente rampen, grensoverschrijdende terroristische dreiging en het
groeiende besef dat Defensie over unieke
capaciteiten beschikt, hebben ertoe geleid dat ‘nationale’ inzet van de krijgsmacht in belang is toegenomen.
De samenleving verwacht ook van Defensie dat zij er (ook in Nederland) staat
wanneer dat nodig is. In het huidige
regeerakkoord is een verdergaande samenwerking tussen Defensie en andere
overheidsdiensten opgenomen. Zeker in
deze tijd van bezuinigingen en herbezinning op defensietaken is het niet meer
dan logisch dat we eisen dat Nederland
‘waar’ krijgt voor zijn uitgaven voor de
krijgsmacht. Als wij met onze beschikbare capaciteiten en kwaliteiten de politie
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TRANSMO CONTAINS IT ALL!!!

Products
Design & manufacturing of containerized accommodations, like
sleeping quarters, workshops, ablution units, laboratories, ammunition storage, porter cabins, labour camps, security gates,
mobile water plants, data centres and even hotels and prisons.
The completely accommodated and insulated modular units
vary from to extremely complex.
Usable all over the world, resistant against extreme climate
conditions and natural disasters and very cost-effective in
worldwide transport.
Units can easily be stacked to form multi-storeyed buildings.
On request protected against ballistic and mine threat according STANAG 4569 level 1-5
Experience
With more then 20 years experience in the design and production of custom-built container products Transmo has become a
dedicated supplier to the Dutch Army, the offshore industry and
NGO’s such as the UN.
Worldwide support
“Hands-on” worldwide logistical and technical support with an
experienced and motivated crew.
We adapt seamless to the habits and culture of our customers
and work out what ever is necessary.
Extensive experience in the maintenance of containerized
products, automotive and cooling equipment.
Track record in Bosnia, Iraq, Kazakhstan, Eritrea, Afghanistan,
the Caribbean and South America..
Quality assurance

08
20

We present ourselves as a dynamic and creative business
partner, who does what it takes: fast, reliable, open and a fair
price. Transmo B.V. is ISO 9001 certified for design, manufacturing and maintenance of custom-built containers in accordance with the Quality Management Systems of AQAP 2110.

Graanweg 11
4782 PP MOERDIJK
Tel : +31 (0)168 38 11 55
Fax : +31 (0) 168 38 10 80
E- Mail : infotsp@transmo.com
Web site : www.transmo.com

CONTAINERIZED SOLUTIONS

nationaleoperaties

Inzet bruglegger bij ontruiming fort Pannerden

Samen met politie zoeken naar (moord)wapens

Bommelding op het spoor. Politie of genie?

Genietank bij treinongeval Barendrecht

Ondersteuning evenementen Amstelconcert

Inspectie & herstel Oostvoornse meer

“De krijgsmacht is ook een volwaardige
veiligheidspartner in de strijd tegen
drugs, terrorisme, illegale immigratie en
piraterij.” REGEERAKKOORD KABINET
RUTTE-VERHAGEN

en de brandweer in staat stellen zich te
laten concentreren op hun kerntaken, is
er voor Nederland al veel gewonnen.

Nationale Operaties

De huidige capaciteiten voor nationale
operaties zijn onder te verdelen in drie
categorieën. Allereerst kennen we de
structurele ondersteuning van civiele
autoriteiten op basis van wetgeving of
formele afspraken. Voorbeelden hiervan
zijn de kustwacht, explosievenopruiming,
of het calamiteitenhospitaal. Naast deze
‘structurele taken’ kan, op verzoek, militaire bijstand of steunverlening worden
verleend. De laatste jaren is het tot een
intensivering van de samenwerking gekomen. Naast een koerswijziging (van

vangnet tot structurele veiligheidspartner), leidde dit ook tot het besef dat er
zich nieuwe mogelijkheden voordoen.
Het resultaat is een in 2006 vastgelegde
intensivering van de civiel-militaire samenwerking (ICMS) waarbij Defensie
verschillende capaciteiten garandeert.
Doordat de afspraken bindend zijn kunnen de civiele autoriteiten snel beschikken over deze tweede categorie specialistische militaire steun en bijstand. Bij
elkaar opgeteld stelt het Ministerie van
Defensie op rotatiebasis zo meer dan
25% van zijn militaire capaciteit beschikbaar als nationale veiligheidspartner. De
gegarandeerde ondersteuning van de
krijgsmacht bedraagt circa 4.600 militairen. Enkele voorbeelden van ICMS-gegarandeerde capaciteiten zijn een bataljon
voor bewaking en beveiliging van gebieden, routes of objecten, geneeskundige
ondersteu-ning (zes hulpposten, een mobiel noodhospitaal en een ziekenautopeloton), transportcapaciteit (350 rups- en
wielvoertuigen), een detachement van

Nationale operaties binnen Defensie:
- het beveiligen van het Nederlandse grondgebied
- beveiligen op de grond
- het verlenen van gastlandsteun
- de logistieke ondersteuning van expeditionair optreden
- explosievenopruiming
- militaire bijstand:
- in geval van een ramp of de vrees voor het ontstaan daarvan
- handhaving van de openbare orde
- strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde
- bijzondere militaire bijstand
- militaire steunverlening openbaar belang
BROCHURE NATIONALE OPERATIES, MINISTERIE VAN DEFENSIE 2009

3.000 militairen en stafcapaciteit voor
operationele leiding. De laatste categorie
kan op basis van ‘beschikbaarheid’ worden ingezet, waarbij altijd sprake zal zijn
van ‘best effort’ van Defensie om aan het
verzoek te voldoen. Bijvoorbeeld de inzet
van blushelikopters, maar ook geniecapaciteit zoals de inzet van genietanks en
brugleggers (ontruiming Fort Pannerden).

“Ondersteuning van civiele autoriteiten
bij rechtshandhaving, rampenbestrijding
en humanitaire hulp, zowel nationaal
als internationaal. Land Doctrine
Publicatie “Militaire Doctrine voor
het Landoptreden” (LDP-1) nov. 2009.
Lange tijd fungeerde de krijgsmacht bij
nationale veiligheid vooral als vangnet
voor de civiele autoriteiten in geval
van tekorten aan civiele capaciteiten.
De toegevoegde waarde van de
krijgsmacht ligt echter in veel ruimere
zin in de ondersteuning van deze
civiele autoriteiten met specialistische
en unieke capaciteiten, waarmee veel
ervaring is opgedaan in operaties in
het buitenland. Veel dreigingen op het
nationale grondgebied zijn vergelijkbaar
met gevaren waarmee landstrijdkrachten
ook in een expeditionaire omgeving
worden geconfronteerd. Na 2001 heeft
de krijgsmacht zich ontwikkeld tot een
structurele
veiligheidspartner
naast
politie, brandweer en de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen.”
LAND DOCTRINE PUBLICATIE
“MILITAIRE DOCTRINE VOOR HET
LANDOPTREDEN” (LDP-1) NOV. 2009
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Hydrema Flood Defence
offers the replacement of sandbags:

A fast, easy and effective
way of flood prevention

Ook op het gebied van de doctrinevorming is een ontwikkeling waar te nemen.
Bij de doctrine voor het landoptreden
van midden jaren negentig, maakten we
nog nadrukkelijk onderscheid tussen gevechts-, vredes- en nationale operaties.
Nu benaderen we ook het nationale optreden toch vanuit de gedachte van ‘operaties zijn operaties.’
Het voert te ver om de nationale inzet van
Defensie tot in detail te beschrijven. Kenmerkend is dat zowel de beslissing als de
daadwerkelijke inzet in vaste procedures
is beschreven. Hierbij wordt op verschillende niveaus aansluiting gevonden tussen Defensie en andere departementen.
Bij een ernstige of abrupte (dreigende)
aantasting van één of meer vitale belangen zijn de normale lijnen van besluitvorming en de gebruikelijke procedures niet
meer toereikend. De besluitvorming zal in
een dergelijk geval moeten plaatshebben
binnen een daarop aangepaste structuur:
een coördinatiecentrum. Een lichte crisis
kan beheerst worden door en binnen één
departement. Maar bij een zwaardere
vorm is betrokkenheid en inzet van meerdere departementen vereist.
Van ‘licht’ naar ‘zwaar’ is er sprake van
opschaling en  van een toenemende coördinatiebehoefte.
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De genie en nationale
operaties

Als terreinconditionering in de meest
brede zin van het woord onze bestaansrecht is, zal de genie ook een grote rol
spelen voor inzet in Nederland. Reeds
nu is veel genie in de gegarandeerde
ICMS-afspraken opgenomen. Volgens de
‘ICMS-catalogus’ kan 105 Brugcompagnie worden belast met het leveren van
een peloton vouwbrug voor noodbruggen en noodvlotten voor het verbeteren
van de mobiliteit naar/in het rampgebied,
door het overbruggen van een brede waterloop (tot enige honderden meters). Dit
brugpeloton is te allen tijde gereed om
binnen 48 uur te verplaatsen naar het
rampgebied. Daarnaast garanderen we
binnen maximaal 48 uur een constructiecompagnie (inclusief een technische
adviescapaciteit) voor het maken van
noodconstructies en het aanleggen van
noodvoorzieningen. Deze capaciteit kan
worden ingezet ten behoeve van het verbeteren van de mobiliteit in het rampgebied (bijvoorbeeld door het creëren van
overgangen of het verbeteren van wegen). Daarnaast kan de capaciteit worden
ingezet voor bijvoorbeeld bouw en sloopwerk en de aanleg van noodinstallaties.
Momenteel staat echter een andere omvangrijke geniecapaciteit voor ICMS sterk
in de belangstelling: de CBRN-response

en ontsmettingscapaciteit. In de strijd
tegen terrorisme is de bescherming tegen (CBRN)-wapens een belangrijk  aandachtsgebied. Door de vele (met name
chemische) industrie en grondstoffen
is een ongeval of aanslag met CBRNgevolgen niet uit te sluiten. Naast 101
CBRN-verdedigingscompagnie in Wezep
wordt de response- en ontsmettingscapaciteit momenteel flink uitgebreid met
een tweede CBRN-verdedigingscompagnie in Oirschot en een CBRN-responsepeloton in Vught. Ook komt er in Vught
een unieke CBRN-trainingsfaciliteit, waar
Defensie samen met brandweer, politie
en de geneeskundige hulpdiensten zich
samen kunnen voorbereiden op een gemeenschappelijke inzet. En er zijn nog
meer geniecapaciteiten te scharen binnen de gegarandeerde ICMS-capaciteit.
Want om een ‘pool’ van 3.000 militairen
langdurig in te zetten en 350 voertuigen
te laten rijden, zal zeker ook een beroep
op de genie-eenheden gedaan worden.
Waar vele militairen hierbij ingezet worden voor de algemene ondersteuning,
beschikt de genie over meer specialistisch
personeel dat met inzet van specifieke
gereedschappen en voertuigen zeer gerichte steun kan leveren. De inzet bij de
watersnood (105 Brugcompagnie), de
varkenspest (diverse constructiecompagnieën) in de negentiger jaren en meer

nationaleoperaties
recent de brandbestrijding op de Strabrechtse Heide (pantsergeniecompagnie)
tonen dit duidelijk aan. Als laatste de
vele steunverleningen in het land. Ondanks dat we deze leveren op basis van
beschikbaarheid, zijn ze voor velen in Nederland van grote waarde. De - misschien
zelfs wel structureel te noemen - brugslag tijdens de Vierdaagse van Nijmegen,
maar ook de vele evenementen waar we
brugslagmaterieel en wegverbetering inzetten (start Giro d’Italia, Bloesemtocht,
Uitmarkt Amsterdam, Sail Amsterdam,
open dagen van OPCo’s). De inzet van
constructiegenisten bij vele klussen in
Nederland (recentelijk de demontage van
de Würzburg Riese Radar, herplaatsing
van historische monumenten en bouw/
herstel van infra voor gemeenten of nonprofit organisaties vanwege goed nabuurschap).

De genie en nationale
veiligheid, waarheen?

Goed. Nationale operaties en veel gegarandeerde geniecapaciteit, zijn we er
dan? Ik denk – met velen - van niet. Er
zijn zeker twee punten die aandacht verdienen.
“Scherper op het civiele netvlies…
Onze partners moeten beter weten wat
wij ze te bieden hebben. Er is wel een catalogus met capaciteiten, maar de Landmacht is een complexe organisatie… …We
moeten onze capaciteiten scherper op het
civiele netvlies zien te krijgen. Ook daarom
is de boodschap aan iedere militair: je hebt
zoveel goede ervaringen, vertel ze. Blijf
dat doen, met kracht. Anders zien mensen
het niet.”
COMMANDANT LANDSTRIJDKRACHTEN,
LUITENANT-GENERAAL BERTHOLEE,
LANDMACHT FEB. 2011

Het eerste sluit nauw aan bij de krijgsmachtbrede noodzaak om meer ingezet
te worden. ‘Onbekend maakt onbemind’
geldt voor de landmacht, maar ook voor
de genie. Bij onze veiligheidspartners is
een mooie brochure met capaciteiten en
procedures in de la volstrekt onvoldoende. Net als bij Defensie is ook hier sprake
van een hoge werkdruk en veel wisseling van personeel. Onze waarde zullen
we dus zelf moeten uitdragen. Niet eenmalig, maar keer op keer. Niet door ons
op te dringen, maar door juist anderen
duidelijk te maken welke capaciteiten ze
zouden willen inzetten. Ze hoeven niet
verder te zoeken als ze weten wat we
binnen de genie in huis hebben. Contacten moeten niet beperkt blijven tot een

hoog nationaal niveau. Nee, juist door
samenwerking op de werkvloer van genie-eenheden met de regionale militaire
commando’s en de hulpdiensten binnen
de 25 Nederlandse veiligheidsregio’s bewijzen we de waarde van de genie. Mijns
inziens zien we nationale inzet nog te
vaak als lastige steunverleningen, die opleidingen en training hinderlijk onderbreken. Op het eerste oog begrijpelijk in een
tijd van missies als ISAF, maar je kunt de
zaak ook omdraaien. Door een behoefte
zelf inhoud te geven kunnen vele vormen
van nationale inzet prima dienen voor
verhoging van onze kennis, vaardigheden en houding (het doel van O&T). En
dit niet alleen bij planbare inzet (zoals de
bouw van bruggen bij evenementen). Zo
ben ik er van overtuigd dat de genie-inzet
na de stroomuitval in de Bommelerwaard
(2007) een unieke kans was om onze
kernkwaliteiten te verbeteren. Snelle
genie-inzet voor de bouw (en in bedrijf
houden) van werkplatforms, werkzaamheden bij nacht en onder water aan elektriciteitskabels, nauwe afstemming met
hulpdiensten; allemaal zaken waar zowel
de genie als ook onze veiligheidspartners
van de overheid veel van geleerd hebben.
Het tweede punt van aandacht is het benutten van de kansen die nationale inzet
biedt voor de genie. De aangeboden genie ICMS-capaciteiten hebben nog een
te sterk ‘constructie’-karakter. Gevechtssteungenie (de pantsergeniebataljons
en de 11 Geniecompagnie Luchtmobiel)
is sterk ondervertegenwoordigd. Onterecht, zeker gezien de enorme ervaringen
die we op dit terrein in Uruzgan hebben
opgedaan. Hierbij hebben we Commandant Landstrijdkrachten aan onze zijde.
Ook hier enkele mogelijkheden. Daar
waar het ruimen van explosieven nu nationaal is ondergebracht bij de Exlosieven
Opruimingsdienst Defensie (de EODD),
laten we kansen onbenut om ook de andere aspecten van explosievenbestrijding
(verkenning en detectie) waar de genie
sterk in is ook nationaal in te zetten.
Dit terwijl de explosievenverkenners van
de politie schaars zijn en nu slechts zeer
sporadisch worden ingezet.  De genie is
prima in staat om zowel voor planbare
inzet (zoals bijvoorbeeld bij evenementen als Koninginnedag), als bij incidenten (meldingen van verdachte objecten,
bouwactiviteiten op verdachte locaties)
explosievenverkenningen en identificatie
uit te voeren. Daarnaast moeten we niet
vergeten dat military search niet alleen
het zoeken naar IED’s of andere explosieven betreft. Juist het zoeken naar bijvoorbeeld wapens, drugs, documenten of

Legertopman wil oorlogservaring benutten: militair moet straat op.
Verkenners Afghanistan straks boven Groningen… “We zijn in topvorm thuisgekomen van buitenlandse missies waarbij we
veel specialismen hebben ontwikkeld die
ook in Nederland inzetbaar zijn.” Zo stelt
Commandant Landstrijdkrachten generaal
Bertholee. Als belangrijkste voorbeeld
noemt hij de specialistische terreinverkenningen die de Landmacht de afgelopen
jaren veelvuldig uitvoerde om bermbommen op te sporen in Uruzgan. Bertholee
denkt hierbij onder meer aan ondersteuning van bomverkenners van de politie,
maar ook hulp bij het zoeken naar verdwenen mensen of wapens.”
VOORPAGINA VAN DE TELEGRAAF
ZATERDAG 19 FEB 2011

zelfs personen door genisten met behulp
van searchtechnieken kan ook in Nederland zeer waardevol zijn. Een ander aspect waar de genie in Nederland van grote waarde zou kunnen zijn is het in kaart
brengen van het terrein. Spijtig genoeg
spelen we (anders dan in het verleden)
op het gebied van de militaire geografie
een bescheiden rol. Conditionering van
het terrein betekent echter ook dat we
inzicht moeten hebben in dit terrein. Het
verzorgen van terreingerelateerde informatie is dus nog wel degelijk een belangrijke genietaak. Ook hier snijdt het mes
aan twee kanten: wij hebben behoefte
aan trainingsmogelijkheden voor het
verkennen en interpreteren van terreininformatie, de Nederlandse overheid heeft
behoefte aan actuele informatie over de
staat van wegen, bruggen en andere
infrastructuur. In plaats van deze commercieel te verkrijgen, moeten we zorgen dat ook wij als genisten in staat zijn
deze te leveren. Want is een reststerkte
bepaling van een brug over de Helmand
in Afghanistan of de Drina in Bosnië nu
zoveel anders dan een inspectie van de
Hollandse Brug over het Gooimeer? Zijn
we nu echt niet inzetbaar voor de monitoring van Nederlandse dijken en andere
waterbouwkundige constructies?

Nationale inzet van de genie >
gewoon doen

Wat mij betreft liggen er volop mogelijkheden om ook nationaal effectief gebruik
te maken van (beschikbare) geniecapaciteiten. Nationale inzet die ook voor de
genie dè manier is om onze deskundigheid nog verder te verhogen. Deskundigheid die we ook expeditionair zeer hard
nodig hebben.  
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NATIONALEOPERATIES
Drs. Ralph Kronieger, Hoofddocent fysieke veiligheid, Bestuursacademie Nederland

Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS) 2005-2011:

Derde hoofdtaak
Defensie is begrip
geworden in
rampenbestrijding

De krijgsmacht kan ondersteuning bieden tijdens rampen en crises door het inzetten van specialistische en unieke capaciteiten. In de brief Defensie en Nationale Veiligheid van 22 april 2005 wordt een eerste aanzet gegeven om te komen
tot de ontwikkeling van de krijgsmacht van ‘vangnet’ naar een ‘structurele veiligheidspartner’ naast de politie, de brandweer en de geneeskundige hulpverlening
bij ongevallen en rampen. In deTweede Kamer was brede steun voor deze koerswijziging. In 2006 werd een aanvullend pakket aan samenwerkingsafspraken uitgewerkt over de inzet van specialistische defensiecapaciteit.
Het resultaat was Intensivering van de Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS). In de brief van 24 mei 2006 zeggen de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie
de Tweede Kamer onder meer toe te bezien ‘of en hoe een
nader te bepalen deel van het totale contingent van circa 4.600
militairen kan worden opgeleid en uitgerust, om bij grootschalige crises in Nederland bijstand te verlenen bij de handhaving
van de openbare orde’.

40 | GENIST | APRIL

Voor een groot deel kan Defensie vanuit de huidige organisatie
voorzien in de gestelde civiele behoeften. De inzet van eenheden in het buitenland geschiedt immers op roulatiebasis, waardoor een deel van de capaciteit altijd in Nederland aanwezig is
ter voorbereiding op een volgende missie. Daadwerkelijke inzet
bij crises en rampen zal niet ten koste gaan van de expeditionaire inzetbaarheid. De expeditionaire inzet heeft wel gevolgen
voor de inzet bij crisis en rampen.

NATIONALEOPERATIES
‘Wehkampcatalogus’

Kijken we terug op de jaren 2005-2011, dan kunnen we het
volgende constateren. In de eerste twee jaar was het moeilijk
om ingebed te worden in de civiele organisaties. Keerpunt was
de verschijning van de Catalogus Civiel-Militaire Samenwerking,
2007 ( de ‘Wehkampcatalogus’ van defensie). “Nu weet ik wat
ik aan ze heb”, hoorde je de burgemeesters denken.
Ook van grote invloed is geweest de landelijke invoering van
de GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure). Hierin waren de organisatorische schakelfuncties bepaald, ook naar externe partijen zoals Defensie. Defensie startte
toen met de invoering van de OVR-functie (Officier Veiligheidsregio in het Regionaal Operationeel Team).
Er waren grote verschillen in welke wijze de
verschillende veiligheidsregio’s deze functie invulden; soms viel je in een gespreid
bedje; soms moest je je plek echt veroveren. In drie jaar tijd is Defensie echter in
staat geweest deze rol zo goed in te vullen,
dat een OVR niet meer weg te denken is in
een ROT en in de verschillende opleidings-, trainings- en oefenprogramma’s. Op zich al een opmerkelijk resultaat. Maar ook
het aantal gecoördineerde inzetten ten behoeve van de civiele
rampbestrijding in zowel de warme als de koude fase is toegenomen. De inzettijd is aanmerkelijk bekort door de korte lijnen
en het kennis hebben van elkaars werkwijze.

‘Katherina over Nederland’

Een van de leerzaamste projecten is de samenwerking geweest
van de genie met betrekking tot het TMO (Taskforce Management Overstroming) en Waterrandproject 2007/2008. De bijdrage van Defensie in de verschillende nationale en regionale
incidenten en oefeningen en haar bijdrage aan de verschillende
deelplannen met betrekking tot de voorspelde grootschalige
overstromingen en evacuaties zijn zeer waardevol geweest. Dit
werd nog eens onderstreept bij toen de genie het onderwerp
Grootschalige overstromingen en evacuaties (Katherina over
Nederland) als centraal thema gekozen werd voor hun jaarlijkse
terugkomdag.
Voor het onderdeel Opsporing kan men
constateren dat er een steeds intensievere samenwerking is ontstaan tussen het
Openbaar Ministerie, de politie en Defensie. Dit ging van het vinden van een pyromaan tot het volgen van rellende jongeren,
maar strekte zich ook uit tot de beveiliging
in Zuid-Limburg van de Amerikaanse president. Inzetten waarbij met veel trots naar terug gekeken kan
worden. Voor de civiele partners was de ondersteuning van Defensie, steeds meer als echte partner, een ware uitkomst.

“Nu weet
ik wat ik aan
ze heb...”

De veiligheidsregio’s en civiele autoriteiten hebben behoefte
aan een meer permanente structurele invulling met menskracht
en materieel. Door de grote druk op het beschikbare materiaal
en middelen heeft de derde hoofdtaak geen prioriteit gekregen
in het laatste half jaar van 2010. Dit had grote invloed op de opleidings- en oefenprogramma’s van de verschillende veiligheidsregio’s en gemeenten. Bij de acute verzoeken voor materiële en/
of immateriële ondersteuning heeft dit echter gelukkig nooit
een rol gespeeld.
Voor enkele specialistische capaciteiten zijn uitbreidingen echter noodzakelijk om enerzijds invulling te geven aan de civiele
behoeftestelling verbonden aan het hogere ambitieniveau voor
de derde hoofdtaak en anderzijds de expeditionaire inzet van
de krijgsmacht te kunnen continueren. De daarmee gemoeide
kosten en de opgelegde bezuinigingen zijn hiervoor een grote
bedreiging. Projecten zoals op het gebied van CBRN en speciale
bluscapaciteit, waar  iedereen een groot belang bij heeft, kunnen hierdoor vertraging oplopen.

Datacommunicatie

Ook is het vermeldenswaard dat de samenwerking met en ondersteuning door Defensie bij projecten als Eagle one van doorslaggevende invloed zijn geweest. En dat de kennis opgedaan
bij deze innovatieve projecten voor alle partijen van groot nut
is geweest. Het grootste onderkende risico is de mobiele infrastructuur om dataverkeer op de Plaats Incident en tussen commandocentra mogelijk te maken. Verbindingen voor datatransmissie zijn bij zowel Defensie als in de OOV-sector altijd één
van de grootste uitdagingen geweest. Voor de toekomst zal de
inzet van Defensie op het gebied van de vitale infrastructuur,
robuuste datacommunicatie en ICT-applicaties een uitdagend
samenwerkingsgebied kunnen worden. De huidige intensieve
bestaande samenwerkingsverbanden tussen Defensie, bedrijven en opleidingsinstituten zijn volledig toe te schrijven aan de
medewerkers die deze ‘derde hoofdtaak’ een warm hart hebben toegedragen.
Samenvattend: binnen zeer korte tijd is er een intensieve samenwerking tussen de civiele en militaire partners ontstaan. De
derde hoofdtaak van Defensie is een begrip geworden in de
rampenbestrijding en schept hoopvolle verwachtingen voor de
toekomst.  
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De MCU, een complete oplossing
• Al 26 units operationeel in Afghanistan
• Binnen een uur opgebouwd
• Te vervoeren met personenauto
• Geen kraan of hoogwerker nodig
• Voldoende indoorruimte
• 30 meter beklimbare mast

Binnen 1 uur een tijdelijk opstelpunt
operationeel met de MCU!

Ook leverbaar als compleet netwerk

Heeft u snel en flexibel extra zendcapaciteit nodig voor korte

u ook een compleet communicatienetwerk leveren als totaaloplossing.

tijd? DAEL Telecom introduceert de Mobile Communication

Horsebridge is specialist in het ontwerpen en ontwikkelen van netwerken.

Unit (MCU): een aanhangwagen die in slechts één uur kan

Wereldwijd bedient Horsebridge opdrachtgevers in verschillende

worden opgebouwd tot complete mast van 30 meter hoog.

sectoren, zoals defensie en overheid, transport en infrastructuur en

Efficiënt en bedrijfszeker!

telecommunicatie. De MCU in combinatie met Horsebridge apparatuur

Samen met partner Horsebridge Network Systems kan DAEL Telecom

wordt momenteel gebruikt door het Britse leger in meerdere gebieden
De Mobile Communication Unit is een tijdelijk opstelpunt, die DAEL

in Afghanistan.

Telecom in eigen huis heeft ontwikkeld. De MCU maakt het mogelijk
binnen één uur een mast van dertig meter hoogte op te richten,

Prijstechnisch aantrekkelijk alternatief

geschikt om meerdere antennes en schotels in te hangen. Een
betrouwbaar hydraulisch systeem brengt de mast omhoog. Onder

Met de MCU van DAEL Telecom beschikt u over een tijdelijk opstelpunt

alle weersomstandigheden beschikt u over een solide oplossing. Alle

die ook door zijn prijs heel aantrekkelijk is. De MCU is daardoor vele

apparatuur kan op de grond worden bevestigd, maar ook klimmen in de

malen efficiënter in te zetten dan vergelijkbare installaties die nu in

mast is geen probleem.

gebruik zijn. De producten van Horsebridge sluiten hier perfect bij aan.

Naast de zendmast biedt de MCU een complete indoor-ruimte welke op

Zij gebruiken “Commercial Of The Shelf” materiaal, welke ook uitermate

maat kan worden ingericht.

geschikt voor militair gebruik, en qua prijs zeer aantrekkelijk is.

Beklimbaar

Gemakkelijk te vervoeren

Beproefd

Aartsdijkweg 81

Tel. +31(0)174 523 921

info@dael.nl

2676 LE Maasdijk

Fax +31(0)174 523 970

www.dael.nl

Holland

nationaleoperaties
Kapitein Koen van Dinter, Kenniscentrum Genie

Military search voor verhoging
van de nationale veiligheid:
“We moeten het gewoon doen”
Military search werkt

Met search waren we als genie in Afghanistan zeer succesvol. De
specifieke doelen in Afghanistan zijn natuurlijk de bermbommen
(IED - Improvised Explosive Devices), maar ook verstopplaatsen
van wapens, munitie en andere bewijslast. Voor de te lokaliseren
doelen van military search (vaker kort aangeduid als search) kun
je veel invullen. Zo kan er bijvoorbeeld ook gezocht worden
naar documenten, personen of drugs. In de aanloop naar de
missies in Afghanistan zijn de technieken van search door ons
overgenomen van het Britse leger. De Britten hebben deze
technieken initieel ontwikkeld voor het contraterrorisme optreden
in Noord-Ierland (een nationale operatie). Hier traden zij op in een
‘normale’ Europese bebouwde omgeving met gewone dorpjes en
steden met flats en rijtjeshuizen waar het overgrote deel van de
mensen een gewoon bestaan probeerde te hebben. Extremisten
van beide zijden vochten op bloedige wijze in deze omgeving
hun meningsverschillen uit. De Britten hadden hier geen echt
antwoord op. Er bestond een continue dreiging van (schijnbaar
willekeurige) aanslagen met bommen zonder voorwaarschuwing
De extremisten pleegden een aanslag en gingen weer op in
de bevolking. Geheime wapen- en munitievoorraden waren
schijnbaar overal, maar werden zelden gevonden.  Military search
was hierop het antwoord van de Britten. Zij pasten de technieken
toe in Noord- Ierland en verbeterden deze in Irak en Afghanistan.
Als Nederlandse genie hebben we de search-technieken verder
ontwikkeld en in Afghanistan effectief toegepast, passend binnen
het Nederlands landoptreden. Nu is Nederland gelukkig geen
slagveld zoals in Noord-Ierland of Afghanistan. Toch kan military
search veel betekenen voor de Nederlandse nationale veiligheid.
“Military Search: de toepassing en management
van procedures met gebruikmaking van de juiste
detectieapparatuur en inlichtingen om systematisch
specifieke doelen te lokaliseren”.
HANDBOEK INTERMEDIATE SEARCH

Inzet van search in nationale operaties

Als je als genist kijkt naar het toepassen van search binnen nationale
operaties, zijn er verschillende zaken die je meteen te binnen
schieten: het helpen zoeken naar (vermeende) explosieven of
andere verdachte objecten, een (moord)wapen, drugs of misschien
wel een vermist persoon. Ofschoon de politie ook over mensen
en eenheden beschikt die naar explosieven kunnen zoeken, ligt
hun hoofdtaak toch bij het waarborgen van de openbare orde
en veiligheid. Ook is de politie steeds beperkter in haar middelen,
zowel personeel als materieel, die ze in bepaalde situaties kunnen
inzetten. Met andere woorden: bij grote(re) evenementen heeft
de politie vele taken die moeten worden uitgevoerd. Zonder enige
twijfel kunnen we stellen dat bepaalde taken ook door militaire
search eenheden kunnen worden uitgevoerd. Om deze uitspraak
kracht bij te zetten hieronder een aantal voorbeelden (uit het
nieuws van de afgelopen tijd). Op dinsdag 9 februari 2010 tijdens
de ochtendspits meldt een reiziger dat hij een bom in de trein heeft
verstopt. De trein staat op dat moment stil op ’s-Hertogenbosch

CS. De EODD en de politie zijn vervolgens tot 15:00 uur bezig
geweest en hebben uiteindelijk geen bom gevonden. De inzet van
een Intermediate of Advanced Search Team had deze zoektocht
uitstekend kunnen ondersteunen. Met een dergelijke inzet van de
Genie voor military search (zoeken) en de EODD (ruimen indien
noodzakelijk) ter ondersteuning van de politie (bewaken rust en
openbare orde) had de gehele operatie effectiever en mogelijk
veiliger kunnen verlopen.
“Dankzij het werk dat je tijdens expeditionaire missies doet, ontwikkel je bepaalde kennis en vaardigheden die je vervolgens in Nederland weer kan inzetten.
Neem het searchen, wat in Afghanistan een absolute
expertise is geworden. Daar zouden we in nationale
operaties zeker van kunnen profiteren; ook bijvoorbeeld ter aanvulling op de bomverkenners van de politie”. Commandant Landstrijdkrachten
Een ander spraakmakend voorbeeld waarbij inzet van de genie
voor search erg nuttig had kunnen zijn, deed zich voor in Kerkrade
in december 2010. Op vrijdag 10 december 2010 doet de politie
een ongekend grote wapenvondst in een woning in Kerkrade. In
de woning vinden de agenten ongeveer 200 wapens. Ook wordt
er munitie, drugs en vals geld aangetroffen. De 39-jarige inwoner
en zijn 38-jarige vrouw worden vastgezet, hun 14-jarige dochter
wordt na verhoor weer vrijgelaten. Op vrijdag 17 december 2010
krijgt dit verhaal een bijzonder staartje. In dezelfde woning wordt
wederom een grote wapenvondst gedaan. Volgens de berichten
zou het nu om meer dan 100 wapens gaan. Er wordt een aantal
handgranaten door de EODD onschadelijk gemaakt. Op vrijdag
7 januari 2011 neemt het verhaal pas echt een bizarre wending.
In hetzelfde huis worden na een uitgebreide zoekactie door de
politie nog eens 70 wapens gevonden. Pas deze keer werd er
ook in de muren, onder de vloeren en in de tuin gezocht. De
specialistische search-middelen en zoektechnieken van de Genie
waren hier perfect tot hun recht gekomen. Indien er bij de tweede
vondst een Advanced Search Team was bijgehaald, zou hoogst
waarschijnlijk de derde zoektocht niet nodig zijn geweest. De
betreffende woning was geen afgelegen kasteel op een landgoed,
maar een doodgewoon huis in een ‘doorsnee’ Nederlandse straat.
Een derde voorbeeld. Het komt elk jaar meerdere malen voor dat
de politie een bijzondere omgeving moet doorzoeken. Zo ook op
dinsdag 11 december 2007 in Leiden. Met 250 agenten wordt
het woonwagenkamp afgesloten en worden er 26 van de 120
woonwagens, enkele loodsen en diverse voertuigen doorzocht.
Het zoeken gebeurt door politieagenten en speurhonden. Een
dergelijke actie waarbij 250 (!) agenten en diverse ondersteunende
eenheden zijn betrokken belast de capaciteit voor de politie enorm.
Dit voorbeeld kan bijna één-op-één gekoppeld worden aan de
wijze waarop wij als genie in samenwerking met de manoeuvre
de zogenaamde “cordon en search” uitvoeren. Vertaald naar
een nationale inzet richt de politie het cordon in (afscherming
bevolking en handhaven van de orde en veiligheid) en  
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Searchen naar verborgen wapens

genereert de genie  de doorzoekingscapaciteit door inzet van
pantsergeniegroepen als military searchteams.

Nationale explosievenbestrijding
en military search

Het ruimen van explosieven is binnen nationale operaties
voorbehouden aan de EODD. Vrijwel dagelijks worden er nog
explosieven gevonden uit voornamelijk de Tweede Wereldoorlog.
De laatste jaren is er echter ook een toename van meldingen
waarin het niet gaat om conventionele explosieven afkomstig
uit vervlogen oorlogen, maar om dreigingen van een al dan
niet geïmproviseerd explosief dat recentelijk is geplaatst tegen
een bepaald doel; de bekende bommeldingen op een station,
een overheidsgebouw of andere instelling of locatie. Ofschoon
de bomverkenners van de politie tot op zeker hoogte ook naar
dergelijke explosieve dreigingen kunnen zoeken, wordt de EODD
er nu vaak in een zeer vroegtijdig stadium bij betrokken. Aan de
searchcapaciteit van de genie wordt voorbijgegaan. De kracht van
de EODD ligt echter bij het onschadelijk maken van gevonden
explosieven, de kracht van de genie ligt bij het zoeken en
vinden hiervan. Zeker bij complexe IED’s met mogelijk meerdere
ladingen en ontstekingswijzen is dit searchen een specialisme op
zich. Projecteer je deze nationale inzet wederom richting onze
expeditionaire missies, dan zie je dat de situatie sterk overeenkomt
(er is sprake van een explosievendreiging, of een verdacht object),
maar dat in de oplossing de genie hierbij wèl een belangrijke rol
heeft. Een geniegroep treedt op als Intermediate Searchteam
op een route, een object, of een persoon. Het gevonden en
geïdentificeerd explosief wordt onschadelijk gemaakt door de
EODD. In veel gevallen is het zelfs zo dat de genie expeditionair
ook zelf de ruiming uitvoert. Eén ding is hierbij duidelijk. Ook
nationaal zijn zowel de genie als de EODD twee belangrijke
partners bij de explosievenbestrijding. De genie met military
search, de EODD als ruimers. Door de huidige expeditionaire
werkwijze ook nationaal toe te passen, kun je daadwerkelijk ook
voor de explosievenbestrijding stellen: “operaties zijn operaties”.

ontwikkelen we military search tot een nog hoger niveau. Inzet op
basis van beschikbaarheid, als ICMS-afspraak, of als structurele
capaciteit? Wat ons betreft dit laatste. De dreiging (en behoefte) is
aanwezig, de geniecapaciteit is voldoende. Wat nog ontbreekt in
formele zin zijn de randvoorwaarden die het mogelijk maken dat
de civiele overheidsdiensten deze geniecapaciteit ook structureel
willen en kunnen inzetten. Een kwestie van koudwatervrees.
Momenteel worden er op diverse niveaus in nauw overleg met
onder meer de politie mogelijkheden nader in kaart gebracht en
consequenties bezien.
Staat dit de inzet van search op korte termijn nu in de weg? Zeker
niet, al was het maar om kennis te delen en ervaringen op te doen.
Lokale contacten tussen genie-eenheden en Regionale Militaire
Commando’s, informeren van de Officieren Veiligheidsregio’s
(de vertegenwoordigers van Defensie op regionaal niveau) en
zelfs het voorlichten van de explosievenverkenners van de politie
zijn prima mogelijkheden om ook military search bottom up
“scherper op het civiele netvlies te krijgen” (zoals Commandant
Landstrijdkrachten, generaal Bertholee, dit onlangs noemde).
Ook zonder het aanmerken van military search als structurele
capaciteit is inzet van searchteams nu ook al mogelijk als militaire
bijstand op basis van beschikbaarheid. Zowel geplande inzet
van bijvoorbeeld een venue search (het doorzoeken van een
route/locatie waar een geplande activiteit, bijvoorbeeld een
staatsbezoek, zal plaatsvinden), als een acute dreiging na een
melding van het bekende verdachte tikkende pakketje.
Nationale inzet van military search?
“De Genie is er klaar voor. We hebben de capaciteiten
en de kwaliteiten. We moeten het gewoon doen.”
Hoofd Kenniscentrum Genie

Nationale inzet van military search,
hoe nu verder?

Mogelijkheden genoeg dus. Maar willen we op Nederlands
grondgebied echt effectief gebruik maken van search voor onze
nationale veiligheid, dan is het zaak om dit goed te regelen.
De capaciteiten zijn er; de genie beschikt immers al over een
groot aantal luchtmobiele- en pantsergeniegroepen die kunnen
optreden als intermediate searchteams. Met de uitbreiding van de
gespecialiseerde Engineer Advanced Reconnaissance and Search
(EARS) pelotons is binnenkort ook het advanced searchniveau
structureel binnen het Commando Landstrijdkrachten belegd.
Nationale inzet van militaire searchteams is geen last. Sterker nog,
het is ook voor ons als genie een prima gelegenheid om (naast
een effectieve inzet) getraind te blijven en nieuwe technieken,
tactieken en middelen toe te passen en te evalueren. Op deze wijze

Advanced Search in Confined Spaces

Search van spoor na melding
verdacht pakket
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Majoor Stephan Vulders, Projectleider Projectgroep ICMS/CBRN

Ontwikkelingen
 Multi-Respons CBRNe

(Chemisch Biologisch Radiologisch
Nucleair Explosieven)

De projectgroep ICMS/CBRN bereikt de
laatste fase van het besluitvormingsproces, waarna we begin dit jaar overgaan
tot realisatie. Opdracht is dat we eind
2012 operationeel gereed zijn. Recent
is de Taskforce CBRNe Respons geïnformeerd over de resultaten die in 2010 zijn bereikt. Geconstateerd is dat het project in het algemeen activiteiten
en discussie bij organisaties in het netwerk CBRNe-respons in beweging heeft gezet. De uitwerking van afstemmings- en inzetvraagstukken bleek moeilijker en meer tijd te vergen dan verwacht. Besloten is dan ook om het
projectteam in elk geval tot eind 2011 te laten werken aan de ontwikkeling van het ‘multidisciplinair optreden
onder CBRNe-omstandigheden’ en de integratie van de drie deelprojecten.
Voor de inventarisaties zijn verschillende monodisciplinaire
workshops met de ketenpartners georganiseerd. Met het referentiekader crisisbeheersing als uitgangspunt stond het optreden in een CBRNe-omgeving in relatie tot de vier zorgtaken (brandweer-, politie-, geneeskundige- en bevolkingszorg)
daarin centraal. De uitkomsten van de inventarisaties zijn in
een tussenrapport samengevat. Daarna zijn de (deel) processen
“ontsmetten/decontaminatie”, “spoedeisende medische hulp”
en “meten en waarnemen” in een multidisciplinair perspectief
geplaatst. Bij de uitwerking is uitgegaan van een realistisch
scenario bij CBRNe-incidenten. De uitkomsten zijn beschreven
in een procesuitwerking. Deze leveren de startarchitectuur op,
zoals het gehele proces beschreven hoort te zijn, passend in de
processen crisisbeheersing in algemene zin. Alle partijen hebben aangegeven in een verdere uitwerking te willen investeren,
om daarmee de gezamenlijke architectuur op te leveren. Deze
uitwerking zal eind 2011 moeten zijn afgerond.

Ontwikkelen van een multi-aanpak

Binnen deze deelopdracht van het project is in mei en juni 2010
geïnventariseerd hoe taken en verantwoordelijkheden voor het
optreden onder CBRNe-omstandigheden in de responsfase zijn
geregeld en hoe de capaciteiten daarop zijn afgestemd. Daarnaast is geïnventariseerd hoe de huidige opleiding en training is
georganiseerd en wat de randvoorwaarden en wensen zijn voor
de toekomst.
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Opleiding en training moet
multidisciplinair en realistischer

Opleiding en training moet multidisciplinair worden ingericht,
liefst per veiligheidsregio. Hierdoor kun je awareness en duidelijkheid creëren over wat andere ketenpartners kunnen/moeten betekenen tijdens CBRNe-incidenten. Daarvoor is een Regiegroep
Opleidingen en Training CBRNe gevormd, die moet vaststellen
hoe multidisciplinaire opleidingen kunnen worden vastgelegd in
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een curriculum en hoe monodisciplinaire opleidingen inhoudelijk meer ‘multidisciplinair’ kunnen worden vormgegeven. Door
deze ontwikkeling kan in 2011 daadwerkelijk worden gestart
met het multidisciplinair inrichten van een tweetal opleidingen
binnen de brandweer en de politie.

bestaande opleidingen, van de opleidingsbehoefte en deze bij
elkaar te brengen in een multidisciplinair curriculum voor opleidingen “Optreden onder CBRNe-omstandigheden”.

CBRNe-respons en de rol van Defensie

In de praktijk van een aantal operationele (veiligheids)diensten
bestaat al enige tijd behoefte aan een operationeel platform
dat de expertise, de ontwikkeling van nieuwe technieken
en trainingsmethoden bundelt en voor effectief gebruik
toegankelijk maakt. De Taskforce CBRNe-Respons heeft de
ontwikkeling van het concept CENTREX CBRNE in juni 2010
goedgekeurd. Essentie van het platform is het streven naar
een optimale samenhang in de dagelijkse operationele praktijk
van de bestrijding van CBRNe-incidenten. Het moet zich
vooral concentreren op de ondersteuning van de first respons,
de preparatie en de koppeling aan training en opleiding.
Alle organisaties, die nu betrokken zijn, ondersteunen de
ontwikkeling van het CENTREX-model.

Er is natuurlijk ook afstemming met het project ICMS/CBRN
van Defensie. In het kader van de Intensivering Civiel-Militaire
Samenwerking is afgesproken dat Defensie een tweede CBRNeenheid opricht en daardoor gegarandeerde ondersteuning
biedt met een CBRN-responsteam, CBRN-ontsmetting én een
trainingsfaciliteit creëert voor het opleiden en trainen van zowel
civiel als militair CBRN-personeel. Met de hulp- en overige overheidsdiensten is vastgesteld, welke specifieke CBRN-capaciteiten
Defensie moet garanderen om bij de hulpdiensten aan te sluiten.
Geconcludeerd is dat deze CBRN-capaciteit voornamelijk meerwaarde heeft tijdens het optreden bij grootschalige en specifieke
scenario’s, optreden binnen een (hoog) geweldspectrum en bij
een noodzakelijke preventieve ontplooiing.

Twee elementen

Het responsteam zal twee elementen bevatten. Het element
voor advies en assistentie met kennis en expertise van CBRNstrijdmiddelen heeft een opkomsttijd van maximaal twee uur na
alarmering. Het tweede element bevat capaciteit voor het detecteren en meten. Hiervoor geldt een opkomsttijd van maximaal
2,5 uur na alarmering. Daarnaast is aanvullende capaciteit van
Defensie beschikbaar voor incidenten, waarbij ontsmetting van
materieel of infrastructuur noodzakelijk is. Voor deze capaciteit
is een opkomsttijd van maximaal zes uur na alarmering afgesproken.

Realisatie van een Centrum voor
Training en Expertise (CENTREX) CBRNE

Om het perspectief voor de realisatie van dit platform vast te
stellen heeft de taskforce gevraagd om een business-case, gebaseerd op een brede analyse van reeds bestaande loketten, hun
doelstelling en werkwijze, en de wijze waarop in dit platform
kan worden voorzien. Deze activiteiten zullen in de eerste helft
van 2011 door de projectgroep Multi-Respons CBRNe worden
uitgevoerd.  

Gezamenlijke trainingsfaciliteit

De gezamenlijke trainingsfaciliteit voor het opleiden en trainen
van civiel en militair CBRN-personeel is belangrijk voor de kwaliteit van dit personeel en de afstemming van het optreden tussen
de hulpdiensten onderling en Defensie. Daarom wordt civiele en
militaire expertise gebundeld binnen de Joint CBRN School in
Vught. Daar komen dus ook de trainingsfaciliteiten. Dit concept
kan gaandeweg verder worden ontwikkeld tot de gewenste
voorziening, samen met de opleidingsinstituten van de andere
betrokken organisaties. De multidisciplinaire expertise is mede
geborgd door functionarissen van de brandweer, de politie, het
GHOR, het NFI en het RIVM binnen de organisatie van de Joint
CBRN School op te nemen. Deze capaciteit is begin 2011 operationeel, waarbij de focus in het begin ligt op het onderzoek van
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Luitenant-kolonel Ing. Eric Sinninghe, C-Joint CBRN School

Joint Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire School:

Groter, veelzijdiger, sneller
Als nieuwe commandant van de Joint CBRN School wil ik mij graag aan de lezers voorstellen. Mijn
naam is Eric Sinninghe, 50 jaar, getrouwd en de trotse vader van twee dochters van 21 en 23 jaar
en wonend in Wapenveld. Sinds 17 januari van dit jaar ben ik in Vught geplaatst als commandant
van de school. In 1981 ben ik opgekomen op het toenmalige OCOSD (Opleidingscentrum
Officieren voor Speciale Diensten) en vervolgens in Vught mijn SMO voor de genie gevolgd. Een
groot deel van mijn loopbaan heb ik in parate functies gediend, vaak in Wezep. In 1999 werd
ik G3 planner bij OPS-BLS in Den Haag. Al snel kreeg ik echter de kans om luitenant-generaal
Urlings te gaan dienen als Military Assistant van de commandant 1 GNC (German-Netherlands
Corps). Een zeer interessante periode waarin het legerkorps werd omgevormd tot een High
Readiness HQ. In 2002 werd ik C-Geniewerken bij 101 Geniebataljon en heb ik mij 4,5 jaar
mogen inzetten voor de operationele infrastructuur van alle (joint) uitgezonden eenheden.
Tevens kreeg C-Geniewerken de status van J4 Infra van de DOPS. Na deze functie in Wezep werd
ik hoofd bureau Vredesoperaties bij de G3 van de Directie Operaties CLAS en belast met de
coördinatie van uitzendingen. Tenslotte was ik, voorafgaande aan mijn huidige functie, hoofd
Ingenieursdiensten bij de DVD en verantwoordelijk voor m.n. de nieuwbouw voor Defensie in
West-Nederland. Door de jaren heen ben ik viermaal uitgezonden: Genieofficier Spt Command/
Dutchbat-1, C-115 BUL/NLD Geniecompagnie SFOR-5, Chief Infra HQ ISAF-1 GNC en in 2006 naar
Uruzgan als C-Gnbat DTF. Daarnaast was ik S3 van het Krijgsmacht-noodhulpdetachement dat
ingezet werd na de orkaan Luïs op het eiland St. Maarten. Behoudens het uitstapje naar de
DVD dus voornamelijk operationele functies, veel joint optreden en vooral pionieren. Nu sta ik
voor een nieuwe uitdaging die weer pionierswerk en - naast joint - ook interdepartementaal
optreden met zich meebrengt.
Binnen de Joint CBRN-school gaat zoveel veranderen, dat het
bijna een nieuwe school wordt. Natuurlijk staat er nu al een
Joint CBRN-school die krijgsmachtbreed CBRN-opleidingen
verzorgt en ook worden er nu al cursussen aangeboden aan
civiele partners. Het zal u echter niet ontgaan zijn, dat CBRN
volop in de belangstelling staat. Elders in dit blad kunt u
meer lezen over de ontwikkelingen op het gebied van MultiResponse CBRNe.

“Creëer een trainingsfaciliteit…”

Binnen onze samenleving is constant een dreiging aanwezig
van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Bij het operationele
optreden kan Defensie te maken krijgen met de inzet van
strijdmiddelen, maar kan men ook te maken krijgen met
ongevallen. Daarnaast speelt natuurlijk nog de mogelijkheid
van een terroristische aanslag. Defensie heeft expertise op
het gebied van strijdmiddelen en de civiele hulpdiensten
hebben kennis op het gebied van gevaarlijke stoffen. Verdere
samenwerking ligt dan ook voor de hand. Als gevolg van de
genomen ICMS-maatregelen (Intensivering Civiel-Militaire
Samenwerking) op het gebied van CBRN zullen bij de
bestrijding van rampen met gevaarlijke stoffen de overheids- en
hulpdiensten en Defensie in de rol van hulpverlener, nauwer
met elkaar samenwerken.  De opdracht zoals geformuleerd
in de tweedekamerbrief luidt dan ook: Defensie en het
Ministerie van Veiligheid&Justitie (voormalig BZK) creëren een
trainingsfaciliteit voor het opleiden en trainen van civiel en
militair CBRN-personeel onder omstandigheden zoals die zich in
Nederland kunnen voordoen.

Wat betekent dit voor de school?

Vanwege de expertise die in de school aanwezig is, geven
we nu ook al les aan civiele partners. Dit was een van de
redenen om deze reeds aanwezige kennis en de civiele

kennis en expertise samen te brengen binnen de Joint
CBRN-School in Vught.De school wordt in 2011 dan ook
gereorganiseerd tot een school met een sterkte van 90 man.
De taak van de school is het uitvoeren van alle functiegerichte
en specialistische opleiding en training van CBRN-personeel
van alle krijgsmachtdelen en CBRN-personeel van civiele
hulpdiensten en overige overheidsdiensten. Bovendien moet
de school bijdragen aan de ontwikkeling van opleidings- en
trainingsplannen en kennisproducten. Daarnaast stelt de

JCBRNS responsecapaciteit gereed voor de directe inzet bij
CBRN-incidenten in Nederland.
De school krijgt drie pelotons, waarbij de kleur groen
voornamelijk de inzet voor de eerste en tweede hoofdtaak
aangeeft en de kleur rood de derde hoofdtaak.

Instructiepeloton CBRN

In het instructiepeloton CBRN zit de capaciteit voor de
opleiding en training van defensiepersoneel.
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safest tactic
against invisible threats?
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complete system.

Safety from a single source: Dräger CBRN protective equipment
If biological substances, hazardous gases or chemicals threaten the life of your forces, you need
equipment that leaves nothing to be desired. Dräger gives you everything you require – no matter
what the nature of the threat is: from warfare agent test tubes to personal NBC protective equipment
and collective protection for vehicles and shelters. From seamlessly compatible accessories to
exactly fitting spare parts. On every continent, anytime and always in the same reliable quality.
www.draeger.com/defense
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In dit peloton zitten de instructeurs van marine, luchtmacht
en landmacht die de opleidingen verzorgen conform het
huidige CBRN-opleidingshuis. Naast de diverse level 1 t/m
3 cursussen zijn dit ook de specialistische opleidingen voor
de CBRN-Verdedigingscompagnieën (101 en 414), de Toxic
Agent Training in de USA, cursussen stralingsdeskundige en
diverse (civiele) cursussen op maat.

Instructiepeloton ICMS

Het instructiepeloton ICMS zal zich vooral gaan richten op
de multidisciplinaire opleiding en training van hulpdiensten.
De multidisciplinaire aanpak CBRN betekent voor de
trainingsfaciliteit CBRN, dat de overeengekomen procedures
en processen de kern vormen van het multidisciplinaire
optreden. Dit gebeurt enerzijds statisch in Vught, maar er
zullen ook mobiele teams op pad gaan om dit op locatie
te doen. Dit omdat hulpdiensten vaak te maken hebben
met bepaalde opkomsttijden, die ondersteuning op de
eigen locatie wenselijk maken. Naast instructeurs van
Defensie komen in dit peloton ook vertegenwoordigers
van brandweer, politie, GHOR (Geneeskundige Hulp bij
Ongevallen en Rampen) en docenten fysica en chemie.
Momenteel werken de eerste twee mannen van de
politie en de GHOR al op de school om samen met het
projectteam, het OTCGenie, het Joint Kenniscentrum CBRN
en de school de behoefte aan opleidingen en trainingen te
inventariseren en deze vervolgens samen te ontwikkelen.

Naar de Van Brederodekazerne

Het mag duidelijk zijn dat qua infrastructuur de school uit zijn
jasje gaat groeien. Niet alleen gaan we van 22 man naar 90
man, maar er komen ook veel meer voertuigen en middelen
bij, meer leslokalen en de genoemde trainingsfaciliteit.
De school gaat dan ook verhuizen van de Lunettenkazerne
naar de Van Brederodekazerne. De staf en instructeurs
worden in gebouw N ondergebracht. In gebouw S (de oude
Machinistenschool) komen de leslokalen (incl. chemie en
stralingslokalen), de nieuwe Fuchstrainer en het grootste
deel van het responsepeloton. Stand-by personeel kan daar
overnachten en de voertuigen van het responsedeel staan er,
beladen en startklaar.

De Kamp-1

Oefenterrein De Kamp-1 wordt omgebouwd tot een
praktijk CBRN-trainingsfaciliteit, waarmee Defensie de
multidisciplinaire opleiding en training van het opereren onder
CBRN-omstandigheden kan realiseren. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van chemisch en radiologische middelen en simulantia.
De trainingsfaciliteit op De Kamp krijgt drie elementen:
een trainingsveld voor het beoefenen van
scenariogerichte praktijktrainingen, verkenning,
detectie en monstername
een oefenlocatie voor het ontsmettingsproces waar
de brandweer en/of een ontsmettingspeloton
ontsmetting kan beoefenen
een CBRN-trainingshuis. Dit gebouw is bedoeld
voor scenariogerichte praktijktrainingen, verkenning,
detectie, identificatie, monstername, ontsmetting,
contraterrorisme, etc. met gebruik van agentia en
radioactieve bronnen

CBRN: iets voor u?

Er gaat dus een hoop veranderen in het komend jaar en de
school gaat fors uitbreiden. Eind 2012 moet de school volledig
operationeel zijn en in staat zijn om samen met de parate CBRNeenheden de gegarandeerde ICMS/CBRN- capaciteit namens
Defensie te leveren. Ook de multidisciplinaire oefeningen
moeten dan volop draaien. Hebt u belangstelling voor een
functie binnen deze uitdagende en zeer breed opererende
(paarse en interdepartementale) eenheid; kijk dan de komende
tijd in de defensievacaturebank en maak uw belangstelling
kenbaar, of kom naar de Genie Informatiemarkt op 14 april!

Reponsepeloton

Het reponsepeloton moet straks 24/7 gereed staan om
met een Advies- en Assistentieteam (A&A) binnen twee
uur, in geheel Nederland, op de plaats van een incident
aanwezig te kunnen zijn. Daarnaast moet een verkenningsen detectieteam binnen 2,5 uur aanwezig kunnen zijn.  
Om de continue bereikbaarheid te kunnen garanderen
staan er altijd één A&A-team en één detectiegroep op de
kazerne gereed. Daarom formeren we een aantal teams,
die in ploegendienst draaien. Naast de “responsediensten”
verzorgen zij ook de trainingsfaciliteit in Vught en verlenen
zij A&A en voorlichting aan gebruikers (hulpverleners), c.q.
doen mee als observator aan oefeningen/trainingen.  Op
dit moment is men bezig met de verwerving van nieuwe
voertuigen en middelen voor de A&A- en detectieteams.
Wat het precies gaat worden weten we nog niet, maar
deze middelen moeten medio 2012 instromen. In een
volgende uitgave hopen we meer te kunnen laten zien.
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Luitenant-kolonel René Donkers, commandant Joint Kenniscentrum CBRN

De CBRN-wereld is
behoorlijk in beweging:

Joint Kenniscentrum CBRN

druk met doctrine
Na de terreuraanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde
Staten is ook in Nederland een toenemend besef ontstaan dat
een dreiging, ook op CBRN-gebied, breder is dan de traditionele
wijze van oorlogsvoeren. Dit besef geldt niet alleen binnen
Defensie maar ook bij andere overheidsdepartementen en civiele
instanties. Een van de maatregelen die daaruit voortvloeide was
het oprichten van een Joint Kenniscentrum CBRN (JKC CBRN) in
januari 2003.

Vijf CBRN-componenten

Gebaseerd op een dreigingsanalyse is CBRN-verdediging doctrinair
opgebouwd uit vijf componenten. Deze componenten dienen
altijd in samenhang te worden bezien, omdat ze invloed op elkaar
uitoefenen. Alle componenten moeten dan ook aan de orde zijn
gesteld voorafgaande aan operaties en bij de ontwikkeling van
beleid, doctrine, tactieken, technieken, procedures en opleiding
en training.

Het JKC CBRN is verantwoordelijk voor het genereren en
instandhouden van kennis over alle aspecten van de militaire
CBRN-verdediging. Daarnaast adviseert het JKC CBRN gevraagd
en ongevraagd over alle onderdelen van de CBRN-verdediging,
zowel in een nationale als internationale omgeving. Het JKC CBRN
treedt op als inter-service organisatie waarbij alle krijgsmachtdelen
betrokken zijn.

Hoofdtaken JKC CBRN
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Het vergaren, analyseren, verwerken en verstrekken van
kennis en informatie op het vakgebied CBRN-verdediging
inbegrepen ervaringen uit oefeningen en missies.
Het inrichten van één centrale Defensie CBRN-kennisbank.
Het opstellen van Joint CBRN-doctrine en het uitgeven van
(defensie) CBRN-publicaties, waaronder voorschriften, die
vervolgens door de defensiestaf worden vastgesteld.
Het aanbieden van kennis voor beleidsvorming,
doctrinevorming, operationele behoeftestellingen en het
materiële verwervingsproces.
Het onderhouden van liaison met de diverse krijgsmachtdelen.
Het coördineren met C-Joint CBRN-School over inhoudelijke
aspecten bij de diverse cursussen en opleidingen.
Het initiëren van te stellen prioriteiten binnen het CBRNwetenschappelijk onderzoek en het adviseren van de
Directeur Research & Development DR&D (DMO) daarover.
Het opbouwen en instandhouden van (inter-)nationale
contacten op CBRN-gebied.
Het vertegenwoordigen van de NL defensieorganisatie in
binnen- en buitenlandse fora als deskundige op het gebied
van CBRN-verdediging.
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De vijf componenten zijn:
Detectie, Identificatie & Monitoring omvat het constateren dat
een CBRN-middel is vrijgekomen (ontdekking), het vaststellen van
het soort middel (typering), het vaststellen van de omvang van de
besmetting (meting) en het vaststellen van veranderingen op de
geconstateerde situatie (monitoring).
Waarschuwing & Rapportage is het verzamelen, rapporteren,
evalueren en verspreiden van informatie over CBRN-incidenten
en gevarengebieden. Het doel is het effect van een incident te
beheersen, het informeren van een geselecteerde populatie en het
genereren van input voor besluitvorming.
Fysieke Bescherming omvat maatregelen en middelen voor
individuele, collectieve en materiële bescherming tegen CBRNincidenten. Dit maakt het mogelijk CBRN-incidenten te overleven
en operaties (beperkt) voort te zetten in een CBRN-omgeving.
Hazard Management omvat een combinatie van voorbereidingsen uitvoeringsmaatregelen gebaseerd op de principes van
preventie en beheersing. Hieronder worden voorzorgsmaatregelen
en risicobeperkende maatregelen (o.a. ontsmetting) verstaan.
Medische Tegenmaatregelen omvatten de (preventieve)
maatregelen en middelen die nodig zijn om de weerstand tegen
de uitwerking van CBRN-middelen te verhogen. Medische
ondersteuning omvat de planning en uitvoering van de opvang,
adequate behandeling en evacuatie van (CBRN) slachtoffers onder
CBRN-dreiging en -omstandigheden.

nationaleoperaties
Naast bovengenoemde componenten worden nationaal
en internationaal tegenwoordig ook drie pijlers van CBRNverdediging genoemd: Prevent, Protect & Recover. Traditioneel
is men tot voor kort vooral bezig geweest in de pijlers ‘Protect’
en ‘Recover’, maar ook bij CBRN-verdediging verschuift de
focus naar de preventiekant van het incident (zoals ook bij
C-IED). Dit betekent dat onderzocht moet worden in hoeverre
er koppelingen te maken zijn met CBRN-inlichtingen, C-IED en
Search.
Daarnaast is het JKC CBRN al enige tijd bezig met ICMS
(Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking). Dit heeft natuurlijk
alles te maken met de ‘Recover’ kant van een CBRN-incident,
waarbij een ongeval met industriële middelen ook als CBRNincident wordt gezien. Om te zorgen dat deze ICMS capaciteit
eind 2012 operationeel is, ligt hier momenteel de hoogste
prioriteit van het JKC CBRN. Er moet veel nieuw materiaal
worden aangeschaft en doctrine worden ontwikkeld, waarbij
het JKC CBRN de inhoudelijke kennis aanlevert.

niet verder vertaald in een Nederlands voorschrift.
Nationaal en internationaal overleg, oprichten van nieuwe CBRNeenheden die in Nederland zullen worden ingezet, ontwikkelen
van nieuwe doctrines en het ondersteunen van DMO bij de
aanschaf van nieuw materiaal, begeleiden van wetenschappelijk
onderzoek… de CBRN-wereld is behoorlijk in beweging! Dit
alles is echter maar een kleine greep uit de activiteiten die het
JKC CBRN nationaal en internationaal ontplooit. Het voert
veel te ver om die allemaal in dit korte artikel te verwoorden.
Uiteraard zal het JKC CBRN iedereen op de hoogte houden van
alle nieuwe ontwikkelingen middels CBRN-Bulletins, herschreven
voorschriften of publicaties als deze.

Ook over het wetenschappelijke onderzoek wordt nauw overleg
gepleegd met onze civiele partners. Het is logisch dat er veel te
winnen is bij het gezamenlijk kijken naar onderzoeksvragen op
CBRN-gebied, de uitkomsten van onderzoek te delen en - niet
het minst belangrijke - ook de kosten gelijkelijk te verdelen.
Er is inmiddels een Beleidskader CBRN-verdediging en ook de
Joint Doctrine Publicatie 3.8 is onlangs goedgekeurd door de
CDS. De verouderde CBRN-voorschriften en instructiekaarten
zullen nog dit jaar herschreven worden en er komt een Joint
CBRN-Voorschrift. Voor een aantal onderwerpen zullen de
(Engelstalige) NAVO-publicaties worden gebruikt. Deze worden
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What is FORTIS™ ?
FORTIS™ is a modular and flat pack ballistic and blast
protected shelter. Rapidly deployed via helicopter or
DROPS vehicle and assembled with one simple hand tool.
Providing proven ballistic and blast protection which
exceeds many of the STANAG 2280 requirements,
protection which can be adapted to suit client’s
specific conditions.

Ballistic proof

Rapidly deployed by a minimum of four
personnel, without the assistance of
mechanical handling equipment or
™
power tools, FORTIS protection systems
can be built up to withstand up to and
including 58 calibre rounds and RPG
threats. This level of RPG protection
can be achieved within 8 hours.
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FORTIS units can
be configured to
meet a variety of
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medical facilities, and command
and control centres providing instant
ballistic protection the moment the first
wall panel is secured in place.
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Majoor Henk Fix, commandant 101 CBRN Verdedigingscompagnie

Werk in uitvoering:
101 CBRNVerdcie nog breder,
nog dieper en nog veelzijdiger opgeleid
Toen ik eind 2007 het commando overnam van 101
NBCVerdcie, had de compagnie een roerige periode achter
de rug waarbij ze meerdere keren ingezet was bij de
operaties in Uruzgan, zowel in pelotonsverband als met
individuen. Dit is een hele leerzame en waardevolle periode
geweest, die echter wel behoorlijk gefocust was op de
constructietaak. Het jaar 2007 stond in het teken van het
opwerken voor NRF-10, waar de compagnie met een CBRNdetachement ingebed was in het Duitse CBRN-bataljon.
Deze periode werd afgesloten met de internationale
certificeringsoefening Golden Mask waar de compagnie
met succes aan deelgenomen heeft. Hoewel er in die jaren
dus zeker behoorlijk getraind is, was er door tijdgebrek nog
geen ruimte gevonden om een reeds uitgewerkte blauwdruk
voor het Opleidings & Trainingstraject (O&T) nauwkeurig
te beschrijven en vast te stellen. En dus geen houvast voor
nieuw kader!

Met een bijna volledig nieuwe compagniesstaf zijn we in
2008 begonnen een duidelijke opbouw aan te brengen
in dit O&T-traject en hebben we ons als doel gesteld om
een gestructureerd en uitgebalanceerd Opleidings- en
Trainingsplan (OTP) uit te werken.

CBRN-ontsmettingstaken (personeel, voertuigen, klein
essentieel materieel en infra) en de CBRN-verkennings- en
detectietaken. Daarnaast dienden de ontsmettingspelotons
ook alle Basis Militaire Vaardigheden (BMV) en Basis Genie
Technieken te beheersen, inclusief brugslag (Bailey, MGB en
BNS). En ook stond voor de ontsmettingspelotons de tweede
taak, constructie, in het takenpakket. Al met al een heel
breed takenpakket, waardoor de noodzaak voor een goed
doordacht en uitgebalanceerd O&T-traject extra onderbouwd
werd.

Opbouw O&T

We hebben een O&T-model gebouwd van 18 maanden,
verdeeld over 3 perioden van 6 maanden, met de volgende
grove indeling:
eerste periode: het op niveau krijgen/houden van de
BMV en de Basis Genie Technieken. Tevens het personeel zoveel mogelijk de initiële en aanvullende opleidingen laten volgen.
tweede periode: grotendeels het opleiden en trainen
van het CBRN-takenpakket. Beginnend met
basisopgeleide soldaten, opwerkend naar het groepsen pelotons niveau, waarbij alle mogelijke
taken/procedures beheerst dienen te worden.
De eenheid moet aan het eind van deze periode
OG zijn!
derde periode: het op peil houden van het CBRN- en
BMV-niveau. In deze periode staat de eenheid gereed
voor operationele inzet en steunverleningen.
Daarnaast gebruiken we de tijd maximaal voor het
verder verbreden/verdiepen van de constructievaardigheden.
In goede samenwerking met het OTCGenie zijn de PTE’n
(Programma van Taken en Eindeisen) opgesteld voor de
pelotons en hebben we diverse Training Support Packages
(TSP’n) ontwikkeld waarin al deze PTE’n getraind worden.

Uitgangspunten

Als basis voor ons plan zijn we uitgegaan van de operationele
opdracht die er lag voor de compagnie: “eenderde van de
compagnie moet te allen tijde operationeel gereed (OG) zijn”.  
Concreet betekende dit dat er één ontsmettingspeloton, één
verkennings- en detectiesectie (met 2 Fuchsen) OG moest
zijn. Verder een commando-element uit de compagniesstaf
om deze CBRN-module te leiden en tevens zorg te dragen
voor advies en assistentie aan ondersteunde eenheden.
Uiteraard waren onze CBRN-taken in eerste instantie
uitgangspunt voor deze blauwdruk, namelijk de
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De volgende belangrijke stap was om een gefundeerde
inschatting te maken van de benodigde trainingstijd en
de mate van retentie (het verval van de geleerde
vaardigheden) om dit weg te kunnen zetten in de
beschikbare zes  maanden. Tevens diende er ook genoeg
tijd ingeruimd te worden voor onderhoud, verlof en
diverse andere verplichtingen voor een eenheid gedurende
een jaarprogramma. Hoewel het ‘even’ puzzelen was,
lukt het natuurlijk altijd om in theorie alles passend te
krijgen. Het 18 maanden CBRN O&T-traject was op papier
gereed en werd als uitgangspunt opgedragen aan de
pelotonscommandanten om er hun jaarprogramma op te
baseren.

Werk in uitvoering

Op zich is bovenstaande niet heel bijzonder: grotere
eenheden gebruiken een zelfde soort opbouw en ritmiek om
hun subeenheden op te werken. Wat het echter bijzonder
maakt, is dat dit zich afspeelt op compagniesniveau waarbij
de compagniesstaf dus te maken heeft met drie niveaus
van opleiding binnen haar eenheid én dat het meerdere
vakgebieden betreft (CBRN, constructie, brugslag en BMV
als rode draad). Dit betekent dus ook dat gedurende het
O&T-traject de voortgang daarvan op meerdere fronten
gecontroleerd en gestuurd moet worden.

met ‘alarmerende’ verkennings- & detectiegegevens
terugkwam in de CP en door deze gewijzigde dreiging de
ontsmettingspelotons hun opdrachten deels gewijzigd zagen
en zij zich òòk zeer geconcentreerd gingen voorbereiden
op mogelijke CBRN-opdrachten! U zult begrijpen dat de
bedrijvigheid in de CP op die momenten ook groot was:
naast het draaiend houden van een operationele CP, dienden
de diverse acties ook bezocht te worden door hulpleiders en
moest en passant ook nog regelmatig ‘even een oefenvijand’
opgespeeld worden. Door de schaarste aan hulpleiders op
het vakgebied CBRN kwamen we regelmatig personeel dan
wel voldoende uren per etmaal tekort om altijd en overal
aanwezig te zijn. Dit alles mocht echter de inzet en zeker het
eindproduct niet tekort doen!

Inbedding ICMS-taken

Hoewel de huidige 101 NBCVerdcie nog geen
gegarandeerde ICMS-capaciteit hoeft te leveren, wordt dit
wel de toekomst en was dit de reden om ons ook hierop te
richten. We hebben dan ook regelmatig samengewerkt met
de civiele hulpdiensten en deelgenomen aan zogenaamde
calamiteitenoefeningen (o.a. met de GHOR, DSI en de
brandweer). Dit waren elke keer weer hele leerzame
momenten. Voor het pelotonskader dat moest aanhaken bij
het besluitvormings- en commandovoeringsproces van deze
hulpdiensten, waarbij zij er voor moesten zorgen dat onze
middelen tijdig en efficiënt ingezet gingen worden. Maar
zeker ook voor onze groepen zelf; zij ondervonden aan den
lijve dat de hulpdiensten inderdaad soms op een andere
wijze werken, maar zagen ook dat wij wel de middelen
en training hadden gehad om zeer zelfstandig en breed
inzetbaar te kunnen optreden. Naderhand gaf dit vaak
een gevoel van trots en een stuk voldoening! Helaas zijn
deze calamiteitenoefeningen schaars en in tijd uitgedrukt
behoorlijk kortdurend. Reden temeer om hier actief naar te
zoeken in samenwerking met de veiligheidsregio’s.

Het eindproduct

Als compagniesstaf wilden wij ook zeker niet tornen aan
het principe van opdrachtgerichte commandovoering. Onze
PC’n dienden de mogelijkheid te krijgen om zelf met een
doordacht en creatief plan de gestelde doelen te behalen.
Om toch voldoende controle te hebben tijdens het proces
werden er, naast diverse begeleidingsmomenten, elke zes
maanden ook twee uitgebreide compagniesoefeningen
ingebed in het programma. De eerste omstreeks het eind
van maand drie (‘thermometermoment’) en de tweede
in maand zes. Dit was dan tevens de testoefening. Deze
compagniesoefeningen moesten uitgebreid voorbereid
worden, met een breed scala aan opdrachten voor alle
pelotons. Hierbij was het de uitdaging om een scenario
te bouwen waarin zowel een realistische opbouw van de
dreiging zat, er voldoende aanknopingspunten waren om
alle pelotons op de door hun getrainde taken te beproeven
of te testen en er ook nog duidelijke samenhang en opbouw
in het geheel zat. De voldoening bij de compagniesstaf was
telkenmale groot wanneer we de ontsmettingspelotons
druk aan het werk hadden met brugslag-, constructieen tactische opdrachten, terwijl het verkenningspeloton
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Nadat we een eerste jaar met bovenstaande opzet het
O&T-traject uitgevoerd hadden, hebben we op basis van de
ervaringen enkele aanpassingen gedaan. Als eerste hebben
we vastgesteld dat het verkennings- en detectiepeloton
te klein is om deze driedeling te hanteren, zeker wanneer
het peloton niet geheel gevuld is. Concreet hebben we dit
omgezet naar de opdracht om minimaal één verkennings- en
detectiesectie OG te hebben en het resterende deel van het
peloton op te werken naar OG. Hierbij vloeien de taken op
BMV en CBRN gebied veelvuldig in elkaar over. De andere
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belangrijke aanpassing betreft de ontsmettingspelotons: het
bleek zeer wenselijk om in elke periode van zes maanden
aandacht te besteden aan de constructietaak. Enerzijds om
het niveau beter te kunnen vasthouden, maar zeker ook
om de afwisseling bij de ontsmettingspelotons te realiseren.
Constructie is voor de meesten toch veruit de favoriete
bezigheid!

Conclusie

Al met al ligt er nu een OTP dat heel bruikbaar is om de
huidige NBCVerdedigingscompagnie op te leiden en te trainen
voor al haar taken. Wanneer we genoeg ruimte en middelen
krijgen om dit ook voldoende te oefenen, ben ik ervan
overtuigd dat de compagnie kan voldoen aan de opgedragen
opdrachten en de gestelde capaciteit kan leveren. Belangrijk
hierbij is dat het personeel dit ook onderschrijft en met de
nodige voldoening dit O&T-traject uitvoert! Met gepaste trots
kijk ik dan ook naar dit gezamenlijke product en ons traject
gedurende de afgelopen jaren.
Maar er is ook een punt van aandacht: om de
randvoorwaarden te kunnen inkleden moeten er voldoende
opgeleide kaderleden met CBRN-ervaring zitten, zeker in de
compagniesstaf en bij de OPC’n. Personeelsmanagement,
om reden van kennisbehoud op dit gebied, is dus zeer
gewenst. Na de reorganisatie naar 101 CBRNVerdcie en
na de instroom van het nieuwe materieel komen er enkele
nieuwe taken bij. Deze zullen uiteraard ingebed dienen te
worden in het huidige OTP, maar gezien de opzet van het
concept hoeft dat geen probleem te zijn. Wel dient kritisch
gekeken te worden naar de mate van scholing van nieuw
instromend personeel en de wijze waarop we uitvoering
gaan geven aan het leveren van de gegarandeerde ICMScapaciteit. Wanneer ook deze aspecten goed ingekaderd zijn
voorzie ik een mooie en uitdagende toekomst voor de beide
CBRN-verdedidingscompagnieën.

Mijn naam is … tweede luitenant Bianca Evers
Als B&T’er (bevoorrading & transport) was ik van juni t/m november 2011 de baas van
een innamepeloton van 101 NBCVerdedigingscompagnie bij de Redeployment Task Force
op Kamp Holland. Nu ben ik enkele maanden commandant van het staf/logpeloton
peloton van deze compagnie en daar zorg ik voor alle logistieke aanvragen en andere
logistieke zaken. Toekomst binnen de genie? Lastige vraag, voor iemand die nog maar
zo kort bij dat wapen werkt. Maar ik heb het tot nu toe goed naar mijn zin, dus hoop
ik dat ik nog even mag blijven! Wat ik van het regiment gezien heb, is veel tradities en
saamhorigheid. En gezelligheid!

Mijn naam is … wachtmeester-1 Schmidt
Deze luchtdoelartillerist werkt sinds november 2010 bij 101
NBCVerdedigingscompagnie als OPC van het Verkennings- & Detectiepeloton.
Het is een grote compagnie met vijf pelotons (drie ontsmettingspelotons, een
verkennings- en detectiepeloton en een logistiek peloton) en natuurlijk de
compagniesstaf. Ik ben er voor verantwoordelijk dat zes verkenningsvoertuigen
Fuchs, een YAD en een Fennek inzetbaar gehouden worden. Samen met de
luitenant en twee korporaals binnen onze commandogroep zorg ik ook voor
de O&T-planning. Helaas heb ik nog geen uitzending op mijn naam staan,
maar ik hoop in de toekomst deze ervaring op te mogen doen. Bij het regiment
voel ik mij prima thuis. Binnen de genie zie ik mogelijkheden om nog diverse
functies binnen het vakgebied CBRN te gaan doen en ik hoop dan ook nog
enige tijd als luanees bij het Regiment Genietroepen te mogen blijven.
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Kärcher Futuretech GmbH
A company that assists in peace-keeping and disaster control
Kärcher Futuretech GmbH in Winnenden near Stuttgart was spun off in
2005 and became an independent subsidiary of Alfred Kärcher GmbH &
Co. KG. As a worldwide well-known specialist for protection and supply
systems, it is currently active in the business areas of CBRN Protection
Systems, CBRN Protective Clothing, Water Supply Systems, Field
Camp Systems, Mobile Catering Systems and Services.
The systems are intended for supporting and safeguarding the life of personnel and people involved in disaster situations, accidents, development aid measures, operations of the police and military forces, in
order to ensure their fitness for rescue actions, their stamina and their
survival.
With its highly mobile customised state-of-the-art solutions, Kärcher
Futuretech rates itself among the highest performers in the world in the
area of peace-keeping and relief after disasters. Innovative state-of-theart systems and a complete product range make Kärcher Futuretech the
world market leader in „Professional systems for peacekeepers“.
The company has an annual turnover of approx. 75 million Euro
and more than 100 employees working in the central offices in
Winnenden and Schwaikheim in the areas of development, sales,
marketing, administration and maintenance. The Board of Directors
consists of Helmut Stelzmüller and Dr.-Ing. Hagen Gehringer. Production
and repair of technical appliances and protection systems are carried
out mainly in the Kärcher factory in Obersontheim.
In addition to producing for customers in the Federal Republic
of Germany, the company exports primarily to Switzerland, Sweden,
Russia, Luxemburg, Great Britain, USA, United Arab Emirates (UAE),
Senegal and Singapore. The company regularly exhibits at international
trade fairs such as Eurosatory (Paris), DSEi (London), IDEX (Abu Dhabi),
AUSA (Washington D.C.), DEFEXPO (India), African Aerospace & Defence
(South Africa) and in other worldwide forums.
Homeland Security - A Growing Market to Meet the Needs of
Forces Active in this Area
Civil defence and disaster control have been involved in new tasks
and challenges which are often summarised under the general term of
„Homeland Security“ and include, among others, protective measures
against contamination, and activities aiming at the decontamination of
affected persons, objects, areas or water. A substantial level of hygiene
and cleanliness is absolutely necessary to ensure the fitness of task
forces for action and to keep technical equipment operational in order to
defend against criminal or terrorist attacks.

Strong Performance in NBC Protection – “Safety First“
In the battle against the threat of an attack with NBC weapons, the
German Armed Forces relies on 73 highly mobile, container-based,
compact decontamination systems from Kärcher Futuretech. The decontamination equipment of the site for the radioactive decontamination, detoxification and disinfection of the troops, TEP 90, which were
delivered to the NBC defence units together with carrier vehicles from
Iveco-Magirus AG from 2007 to 2010, represents a new milestone in
the history of Kärcher Futuretech GmbH. Parallel to the delivery of the
serial TEP 90 models, the newly developed “family of decontamination
agents” was accepted by the Federal German Armed Forces. The highly
effective RDS 2000, BDS 2000 and GDS 2000 agents for quick radioactive, biological and chemical decontamination stand out due to
their good compatibility with materials and biological degradability.
Already since the end of 2007, the
German Armed Forces has been
equipped with EDS-G, an enzyme
system for the decontamination
of G warfare agents.

Ready for Action: Flexible and Modern Components for
the Mobile Field Camp

Water Purification and Filling: From Source to Consumption

In the area of camp systems, the Federal German Armed Forces rely on the
modular air-transportable field camp (Feldlager Luftverladbar Modular,
abbreviation: FLM). Kärcher Futuretech contributes to this field camp for
150 persons – which consists of a total of twelve components – by supplying personal hygiene, water purification and distribution systems and,
in the second stage, catering and laundering components. A total of
85 Universal Transport Pellets are loaded on 85 equal tandem trailers
and can even be transported to
the mission site by means of CH
53 transport helicopters. One of
the advantages of the modular
system is that the individual units
can be broken down to meet
the requirements of only 50 persons. On a long-term basis, the
German Armed Forces are planning the procurement of 40 field
camps of the “FLM 150” type.
The air-transportable camps
are to be used especially in initial operations and missions of
German forces on behalf of the
NATO or EU.

Following on from the WTC 1600 GT-BW and WTC 6000 BW water
purification systems, the Water Bottling Plant 700 is another Kärcher
system which has found its way as the logical further development
within the supply chain of mobile drinking water supply. In the WBP
700, PET bottles with a capacity of 1 litre are produced from small lightweight preforms in the field. These bottles are then filled with freshly
purified drinking water, capped and labelled under hygienic conditions. This drastically reduces the logistical effort for the field camp and
helps to save the often enormous
expenditures on personnel, fuel,
trucks and convoy accompanying
vehicles. Using preforms, the
transport volume can be reduced
by more than 90 % and the
weight by even more than 95 %.
Up to 15,000 bottles can be
filled every day. Another innovative system is the Water
Packaging System WPS 1600.
Well-portioned in bags, totally clean
drinking water decisively contributes to the health of the people.
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414CBRNVERDEDIGINGSCOMPAGNIE
Kapitein Paul Verkoelen, commandant-kernstaf

414 CBRNVERDEDIGINGSCOMPAGNIE,

Iedereen weet waarschijnlijk wel dat er een
tweede CBRN-eenheid gaat komen; dit wordt
namelijk al enkele jaren verkondigd. Er doen
vele verhalen de ronde over de eenheid. Sommige zijn waar; andere zijn minder waar. Hoe
staat het nu precies met onze tweede CBRNeenheid?
Waarom een tweede CBRN-eenheid?

Enkele jaren geleden is besloten dat Defensie CBRN-ontsmettingscapaciteit beschikbaar moet hebben voor de ondersteuning van de civiele autoriteiten in het geval van een CBRN-ramp
of CBRN-dreiging in Nederland. Defensie had destijds met 101
NBCVerdcie ontsmettingscapaciteit voorhanden, maar die was
alleen bedoeld voor de ondersteuning van militaire operaties.
Met één eenheid is het niet mogelijk om naast de militaire taak
ook de gegarandeerde capaciteit voor de nationale taak te leveren. Daarom heeft men besloten om een tweede CBRN-eenheid
op te richten. Met twee CBRN-verdcien beschikt Defensie wel
over voldoende capaciteit om beide taken uit te voeren. Dit alles
heeft geleid tot enerzijds het verhuizen van de bestaande eenheid van 101 Gnbat naar 11 Pagnbat en anderzijds de oprichting van de nieuwe eenheid onder 41 Pagnbat. Inmiddels is 101
NBCVerdcie ook getransformeerd tot 101 CBRNVerdcie.

Waarom 414 en niet 401?

41 Pagnbat heeft bij zijn oprichting in 2006 de tradities van 41
Pagnbat uit Seedorf overgenomen. De tenaamstelling van de
verschillende eenheden is hier een onderdeel van. In de slagorde van het ‘oude’ 41 Pagnbat waren, net als in het huidige
bataljon, 411, 412 en 413 Pagncie (beoogd) opgenomen. In
fysieke zin bevond zich daarentegen in de oude eenheid een
constrcie (415) maar ook een gncie, genummerd 414. Om de
bekendheid en herkenbaarheid van de nieuwe CBRN-eenheid
te vergroten is besloten om deze de naam te geven van een

eenheid die echt bestaan heeft. Hiermee wordt tevens een
stukje identiteit en traditie geborgd van 414 Gncie. Het plan
was om 101 NBCVerdcie na de reorganisatie het nummer 114
te geven. Maar ook hier hebben de overwegingen bekendheid,
herkenbaarheid en traditie ertoe geleid dat het nummer 101 is
behouden: 101 CBRNVerdcie dus.

De compagnie

De beide CBRN-verdcien worden identiek. De eenheid krijgt
de beschikking over een stafpeloton, een logistiek peloton,
een detectie-, identificatie-, en monitoring (DIM) peloton en
drie ontsmettingspelotons. Het staf- en logistiek peloton wijkt
weinig af van die bij andere genie-eenheden. Wel zijn er bij
het stafpeloton een aantal algemene functies, zoals die van
CSM en SMOO-DIM. Het DIM-peloton bestaat uit drie Nucleaire/Chemische(N/C)- en twee Biologische(B) DIM-groepen. Alle
functies in het DIM-peloton zijn algemeen-stoelen. De drie ontsmettingspelotons vormen de kern van de eenheid. Deze pelotons bestaan uit enkel genisten. In totaal beschikt de eenheid
over 133 functies.

Onze taken

De eenheid heeft als doel het operationele optreden van Defensie te ondersteunen met DIM- en ontsmettingscapaciteit in het
kader van de bescherming van de eigen troepen bij een CBRNdreiging. Hierdoor blijft het operationeel vermogen en daarmee
de uitvoering van de opdracht te allen tijde gegarandeerd.
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Mijn naam is … Martijn Cantelberg
Sergeant-majoor Martijn Cantelberg is Onderofficier Operatiën en Opleiding & Training: Ik
mocht voor de baas deelnemen aan SFOR 7 Novi Travnik (BIH) als c-pagngp, SFOR 13 Bugoijno
(BIH) als c-gntkgp en TF Housing II Kabul / Deh Rawod (AFG) als plv C-TF / (storings)monteur ET.
Nu ga ik O&T-trajecten ontwerpen en allerlei randvoorwaarden voor de pelotons realiseren.
Ik zal het kennis- en ervaringsniveau binnen de eenheid bewaken en dit op het gevraagde
niveau brengen en houden. En n atuurlijk ben ik ook aanspreekpunt voor ieder kaderlid.
Steeds meer worden militaire capaciteiten voor civiele, nationale doeleinden ingezet. Met
CBRN kan dit soort inzet natuurlijk een stuk concreter worden en daarom heb ik bewust
gekozen voor 414 CBRNVerdcie, de tweede CBRN-verdedigingseenheid in oprichting. Erg
jammer vind ik het dat er steeds weer vertragingen optreden, wat ernstig knaagt aan
motivatie en geloofwaardigheid en mij op dit moment erg hindert in mijn specialisatie. Nog
afgezien van wat er allemaal daadwerkelijk zal uitkomen van de grootse plannen, gezien de verwachte bezuinigingen. Ik ben
nu 33 en met een vermoedelijke pensioengerechtigde leeftijd van rond de 60, denk ik voldoende tijd te hebben om binnen
de KL nog veel verschillende functies te vervullen, want ik heb een brede interesse. Het Regiment Genietroepen; dat voldoet
in ieder geval ruim aan mijn verwachtingen, met de Wapendagen en het opluisteren van diverse gelegenheden. Persoonlijk
kan ik de T-shirts en mokken met logo wel waarderen. Ik hoop dat ons regiment de bezuinigingen met ons aller steun het
hoofd zal weten te bieden, inclusief ons complete museumcomplex. En ik hoop dat ook jongere collega’s het belang van ons
regiment blijven onderstrepen.

Mijn naam is … Frank Boden
Sergeant-1 Frank Boden wordt OPC van het eerste ontsmetterspeloton. Deze Brabander is getrouwd en heeft een dochter van zes maanden. Zijn taak is samen met
de PC het peloton te vormen tot het juiste niveau. Hij heeft als sergeant ervaring
opgedaan bij de constructie en CBRN, was instructeur bouwkunde en heeft op
zijn 35ste nog mogen optreden als gpc bij 413 Pagncie, waarmee hij ook in Afghanistan geweest is, na een eerdere uitzending met 102 Constrcie naar Kosovo.
Ik verwacht dat de genie door de bezuinigingen wel geraakt gaat worden, maar
de CBRN zal door de Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking een mooie toekomst te wachten staan. Kijk maar naar de plannen voor Vught, Budel en Oirschot.
Het regiment, daar kan ik kort over zijn. Ik werk nog maar 11 jaar bij de genie,
maar onze machine loopt gesmeerd en dat zal de komende eeuwen wel zo blijven
omdat we trots zijn op ons wapen. De komende tijd zal het bij 414 CBRNVerdcie
nog even rustig zijn, maar er zijn binnen 41 Pagnbat genoeg uitdagingen, dus mijn
motto blijft: “Gas erop!”

Mijn naam is … Paul Verkoelen
Kapitein Paul Verkoelen is commandant van de kernstaf en wordt plaatsvervangend
commandant van 414 CBRNVerdcie Als kernstaf zijn wij de afgelopen tijd vooral bezig
geweest met de randvoorwaarden. En we hebben alle vier de nodige opleidingen gevolgd.
Na de pantsergenie heb ik de overstap gemaakt naar de CBRN. De CBRN-eenheden zijn een
onderdeel van de genie, maar de CBRN-verdediging is een volledige joint aangelegenheid.
Door de nationale taak moeten we werken in een multidisciplinaire omgeving, wat de CBRN
een mooi, maar ook uitdagend vakgebied maakt. Ik zie mijn toekomst binnen de genie
breder dan alleen CBRN, maar het lijkt me zinvol en interessant om toch af en toe een CBRNfunctie te draaien. Ik verwacht van het regiment dat het blijft zoals het nu is. Het regiment;
dat zijn we natuurlijk zelf. Het doet mij dan ook altijd weer goed als ik collega’s van andere
wapens of dienstvakken met respect hoor praten over de hechte familie die de genie is.

Mijn naam is … Marco de Haas
Ik ben sergeant-majoor Marco de Haas, CSM van 414 CBRNVerdcie in Oirschot.
Als Amsterdammer woon ik in Tilburg, ben getrouwd met Marjon en heb drie dochters.
In mijn 22-jarige loopbaan ben ik vier maal uitgezonden geweest naar Kosovo en Irak en
twee maal naar Afghanistan. Als CSM ben ik het luisterend oor van de commandant, maar
het mooiste vind ik toch het monitoren van onze jongere onderofficieren en officieren,
want zij zijn de toekomst. Door de komende bezuinigingen zullen wij als genist wel een
klap krijgen, maar toch zullen we onze kracht laten zien en klaar zijn voor al onze taken,
waar ook ter wereld. En ik blijf plezier houden in mijn werk! Het opbouwen van een
nieuwe eenheid is het mooiste wat er is. Alles laat nu nog even op zich wachten, maar we
zullen er klaar voor zijn als we gaan starten.
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wikkeling zijn. De personele vulling van dit peloton zal niet voor
2013 plaatsvinden. Naast de specialistische CBRN-systemen
krijgt de compagnie natuurlijk ook de beschikking over regulier
materieel, zoals voertuigen, wapens en constructie-uitrusting.
Deze spullen zullen eerder beschikbaar zijn, zodat we hiermee
vooruitlopend op de ICMS-taak onze basisvaardigheden kunnen gaan trainen.

Daarnaast heeft de eenheid ook als taak om militaire commandanten en staven te adviseren op het gebied van CBRN-verkenning, -ontsmetting en -bescherming. De ICMS-ontsmettingstaak
wordt in afwisseling met 101 CBRNVerdcie uitgevoerd. Er staat
altijd één peloton (van 414 of van 101) stand-by voor nationale
inzet. Dit peloton moet binnen 6 uur op iedere locatie in Nederland aanwezig kunnen zijn. Het kan worden ingezet voor
het ontsmetten van personeel, materieel, of infrastructuur. Dit
gebeurt wanneer de capaciteit van de brandweer - de zogenaamde first-responder – bij een incident niet voldoende blijkt
te zijn.

Alles overziend kan ik stellen dat de planning nog zeer onduidelijk is. We kunnen wel concluderen dat de personele vulling
van de eenheid nog een tijdje zal duren. Er is dan ook besloten
om het personeel van de kernstaf voorlopig in te zetten voor
andere taken. Uiteindelijk moet er een personeelsvullingsplan
gemaakt worden, afgestemd op het materieelinstroomplan, en
dat is maatgevend voor de datum waarop de eenheid operationeel moet zijn.

De andere voorname taak van de CBRN-verdcie is het uitvoeren van eenvoudige constructiewerkzaamheden. Deze taak is
belegd bij de ontsmettingspelotons. Deze pelotons beschikken
hiervoor over een constructie-uitrusting en het personeel wordt
opgeleid in de vakgebieden elektrotechniek, installatietechniek
en bouwkunde.
Ontsmettingssteun civiel

Waar gaat het gebeuren?

De eenheid moet uiteindelijk gaan landen in Oirschot, maar
momenteel is daar geen plaats. Daarom is als interim-oplossing
gekozen voor de Nassau-Dietzkazerne in Budel. Op deze locatie is harde infrastructuur beschikbaar voor 414. Het complex
in Budel is niet het meest moderne, maar we kunnen daar als
CBRN-eenheid prima uit de voeten. Er is voldoende ruimte, het
oefenterrein en de schietbaan liggen naast de deur en het is
een van de weinige plekken waar we met onze ontsmettingssystemen mogen oefenen. In de loop van 2013 zou er voor ons
nieuwe infrastructuur beschikbaar komen in Oirschot. Niettemin acht ik de kans vrij groot dat het verblijf in Budel wat langer
gaat duren.
Multidisciplinair overleg

Wanneer gaat het gebeuren?

Vaak word ik aangesproken door collega’s met de vraag of ze al
kunnen solliciteren. Mijn antwoord luidt meestal “nog niet”. Dit
heeft natuurlijk alles te maken met de planning en die is afhankelijk van wanneer de eenheid operationeel moet zijn. En dat
is nu nog niet bekend. Wel is al besloten dat 101 CBRNVerdcie
vanaf 1 januari 2013 de ICMS-ontsmettingstaak gaat uit voeren. Wanneer 414 dit over gaat nemen, is vooral afhankelijk van
de instroom van nieuwe ontsmettingssystemen. Dan pas kunnen we ermee trainen en opwerken voor de ICMS-taak. DMO
is verantwoordelijk voor de verwerving van de ontsmettingssystemen. Het verwervingsproces is een complexe aangelegenheid, dat een behoorlijke tijd kan duren. Het DIM-peloton wordt
uitgerust met verschillende systemen. Dit zijn drie N/C-Fuchsen
van 101, twee Bio-detectiesystemen die nog ontwikkeld moeten worden en twee monstername-uitrustingen die ook in ont-

INTERESSE?
De kernstaf van 414 blijft de voortgang van de oprichting
monitoren. Als er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen, stellen we deze natuurlijk bekend. Mensen die interesse hebben in een functie bij 414 CBRNVerdcie kunnen
altijd contact opnemen.
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nationaleoperaties
Majoor Joost Michielsen en kapitein Robert de Bruin, resp. commandant en second van105 Brugcompagnie

105 Brugcompagnie en
haar ICMS-verplichtingen:

Oude wijn
in nieuwe
zakken
Een van de hoofdtaken van
onze krijgsmacht is het ondersteunen van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding
en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal. In dit artikel willen
wij ingaan op de invloed
die deze nationale operaties op onze eenheid, 105
Brugcompagnie, heeft.
Oude wijn ….

Al sinds jaar en dag worden militairen
met hun materieel ingezet bij rampen,
grote ongelukken of voor noodhulp.
Denk hierbij aan de Watersnood in
1953, het rooien van aardappelen op
ondergelopen akkers of de inzet van
militairen tijdens de mond- en klauwzeer
epidemie. Vaak deed men een beroep op
militairen, omdat ze snel aanwezig kunnen zijn met veel personeel of omdat ze
specifiek materieel hebben zoals duikers.
Maar op papier is er weinig geregeld.
Veel van deze acties worden gedaan
in het kader van goed nabuurschap of
worden bekostigd uit de zgn. 6-ton
regeling met het ministerie van Justitie. Of ze worden uitgevoerd onder de
noemer training. Om dit binnen de genie
in goede banen te leiden hadden we de
adjudant Steunverlening en Werken voor
Derden bij de toenmalige 101 Geniege-

vechtsgroep, een functie die is blijven
bestaan tot 2000. Maar na nine-eleven is
ook in Nederland het besef ontstaan dat
steun van militairen aan de samenleving
beter geregeld moest worden.

….in nieuwe zakken

Aan de inzet van militaire capaciteit
is sindsdien niet echt veel veranderd,
hoewel er middels het in 2005 gesloten
convenant tussen de ministeries van
Binnenlandse Zaken, Defensie en Justitie
wel meer structuur is aangebracht in de
wijze waarop deze tot stand komt. Dit
convenant, waarover u in het artikel “De
Genie, ook voor nationale operaties”
van lkol Hans Waals meer kunt lezen, is
in 2006 verder uitgewerkt en heeft geresulteerd in de z.g. Intensivering CivielMilitaire Samenwerking (ICMS).
  

Veiligheidsregio’s

Nederland is opgedeeld in drie Regionaal
Militaire Commando’s (RMC), onderverdeeld in totaal 25 veiligheidsregio’s.
Iedere veiligheidsregio heeft een eigen
adviseur, de Officier Veiligheidsregio
(OVR). C-RMC, of namens hem de OVR,
treedt op als schakel tussen het bestuur
van de veiligheidsregio en Defensie. De
militaire bijstand wordt door twee wetten geregeld; de Wet rampen en zware
ongevallen (WRZO) en Militaire steun in
het openbaar belang. In beide gevallen worden de militairen ongewapend
ingezet. De burgemeester van het getroffen gebied vraagt bijstand of steun aan.
Hij informeert zijn Commissaris van de
Koningin en de OVR. De aanvraag bevat
onder andere de reden van aanvraag,
vermoedelijke duur van de inzet, de
gevraagde ondersteuning  (wat moet gedaan worden) en de plaats van opkomst.

Schematisch ziet de procedure
er als volgt uit:
RMC / OVR

Burg emeester

CdK

Min. BZ K

Min . Def /
DO PS

Bijstand aan
civiel gezag

voorwaarschuwing

Steun & advi es bij uitvoering

Lange historie

105 Brcie kent al een lange historie bij
militaire bijstand of steunverlening.
jaren ‘80 van de vorige eeuw is de
eenheid onder andere ingezet bij de
Pieterpadmanifestatie in Maastricht,
Riverpop in Kampen, de overstroming
van de IJssel bij Giesbeek, vissterfte
in IJsselmuiden, Open dagen Koninklijke Marine, zoeken van lichamen en
wapens onderwater. Naast deze ad hoc
steunverleningen heeft 105 Brcie ook
te maken met jaarlijks terugkerende
steunverleningen: de Rode Kruisbloesemtocht, Nijmeegse Vierdaagse en het
Bevrijdingsconcert in Amsterdam. Met
het ICMS-convenant is er veel veranderd voor 105 Brcie. Vóór 2005 was het
meer geluk dan wijsheid wanneer de
eenheid werd ingezet, uitgezonderd de
jaarlijks terugkerende steunverleningen.
Vanaf 2005 is de helft (!) van 105 Brcie
aangewezen om op 24/7-basis klaar te
staan voor ICMS-inzet met een reactietijd van 48 uur. Er staat méér klaar dan
alleen brugmaterieel. Door de verandering van de taakstelling van 105 Brcie
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is ook de inzet voor de ICMS veranderd.
De tweede hoofdtaak van 105 Brcie, de
constructietaak, is meer op de voorgrond gekomen. In beginsel is de taak
van 105 Brcie het leveren van (drijvende)
brugslagmiddelen, om waar nodig tijdelijke alternatieve overgangen te maken.
Dit is met de RMC’s en lokale overheden
diverse malen geoefend, bijvoorbeeld bij
de oefeningen TASKFORCE WATERMANAGEMENT en FLODEX.

Natte waterbouw

De laatste jaren is de taak van 105 Brcie
uitgebreid. De eenheid heeft zich gespecialiseerd in de “natte waterbouw”:
bouwen in, op, aan en boven water. In
het O&T-programma wordt hier steeds
meer aandacht aan besteed. Pelotons
trainen niet meer “reinrassig” maar
worden gemixt om zo voorbereid te zijn
op elke mogelijke vorm van inzet/steunverlening. Het simpele rechttoe-rechtaan
bruggen bouwen is naar de achtergrond
verschoven. De nadruk ligt nu op de
meer complexe opdrachten (zie het
artikel over 105 in de vorige Genist).
Voorbeelden hiervan zijn de combinatiebrug Bailey en MGB en drijvende aanlegsteigers op sneller stromend water.
Wij zoeken de uitdaging om daar met
zijn allen beter van te worden en klaar te
zijn voor elk probleem dat wij - mogelijk
in het kader van ICMS - krijgen voorgeschoteld. Door onze unieke combinatie
van personeel, middelen en expertise
(constructieduikers, bruggenconstructeurs, kranen, wegenmatten) kan 105
Brcie constructies bouwen in, op, aan
en boven water en dat alles onder eigen
leiding en met eigen middelen.

Het duikerpeloton heeft constructieduikers voor het bouwen van onderwaterconstructies. Dit is het enige
peloton binnen Defensie, dat getraind
is voor onderwater constructietaken.
De duikers beheersen de bouw of sloop
van constructies onderwater. Zij kunnen
onderwater met behulp van speciaal
gereedschap lassen/snijden en beton
storten. Met speciale hefballons kunnen zij zware voorwerpen verplaatsen
of oplichten. Springstof gebruiken als
gereedschap onderwater (‘constructief
springen’) zit ook in hun takenpakket.
Behalve de constructietaak kunnen ze
ook onderwaterverkenningen uitvoeren.
De brugpelotons zijn dè specialisten op
militaire bruggenbouw. Een drijvende
brug, een vaste overbrug, een brug
niet-standaard (BNS) of de reguliere
Baileybruggen; ze draaien er hun hand
niet voor om! Met deze brugmiddelen
kunnen drijvende werkplatforms worden
gemaakt De beide brugpelotons zijn
tevens opgeleid voor hun tweede hoofdtaak: constructie. Van de soldaten en
korporaals heeft 80% pakket A en 50%
pakket B in de vakgebieden IT, ET en BK.
De beide pelotons beschikken over 48
Scania wissellaadsystemen en kunnen
daarom ook worden ingezet voor het
transporteren van bijvoorbeeld containers. Een deel van het personeel binnen
de brugpelotons heeft vaarbewijs I en II.

Ze kennen de regels op de Nederlandse
binnenwateren en zijn bevoegd om
met de boot bruggenbouw te varen op
de Nederlandse binnenwateren en de
schlaugboten of andere rubberboten te
bedienen.
Het logistiek peloton ondersteunt met
twee kranen FKM en de verkenningsgroep de overige pelotons maximaal. En
onze monteurs hebben specialistische
kennis van het unieke materieel binnen
de brugcompagnie. Los van de inzet van
105 Brugcompagnie in Kosovo (1999),
Bosnië (2005), Pakistan (2005) en Afghanistan (2006), is en blijft 105 een van
de belangrijkste eenheden op het vlak
van nationale operaties. En dan praten
we niet over charitatieve inzet voor de
Vierdaagse of de Bloesemtocht; dat zijn
nice to support evenementen die zonder
onze inzet financieel misschien niet mogelijk zouden zijn. Nee, we praten over
de essentiële steun met duikers en vlotten, zoals bij de dreigende overstroming
van de Bommelerwaard. 105 Brugcompagnie is een eenheid met veel kennis,
mogelijkheden en disciplines op, in, aan,
rond en boven water. Een eenheid die
onmisbaar is bij veel ICMS-taken van
Defensie. En dat vinden gelukkig niet alleen deze twee oude zakken, samen 101
jaar oud, die nu bij de nieuwe wijn, het
geniebataljon, dienen.

Wat kan 105 Brcie leveren
bij nationale operaties?

Het stafpeloton levert stafcapaciteit om
samen met de OVR en de bijstandvragende instantie te overleggen en deze
te adviseren over de meest effectieve
manier van inzet van de unieke middelen van de compagnie. In overleg met de
OVR wordt beslist welke middelen hoe,
waar en wanneer worden ingezet.
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101GNBAT
Mijn naam is … Sergeant-1 Machella Lin

Als CEB administrateur verricht Machella Lin alle administratieve handelingen binnen
105 Brugcompagnie en natuurlijk kun je bij haar ook terecht voor allerlei adviezen op
administratief gebied. Ze is uitgezonden geweest bij SFOR-5 1998-1999 recent nog bij
CONTCO-16 op Kandahar Airfield in Afghanistan. Haar eerste admeursfunctie was op de
administratie van 101 Geniebataljon. Daarna ging ze naar een hersteleenheid, maar al snel
kwam ze er achter dat ze “het gevoel en de beleving" van de genie erg miste. Ze was blij dat
ze weer terug kon naar de genie. “Ook exoten, zoals ik, worden prima opgenomen in het
geheel. Dat is zo mooi bij het Regiment Genietroepen. Ik hoop dat ze hun leuke en unieke
tradities en saamhorigheid nog lang zullen houden.” En wat verwacht Machella van haar
eigen toekomst binnen de genie? “Drie vooral sportieve jaren!”

Mijn naam is … Sergeant-majoor Jan Erpeka

“Ik ben CSM bij 105 Brugcompagnie en wat ik daar doe, is zo breed, dat ik zou
willen zeggen: alles wat men van een CSM mag en kan verwachten!” Ook Jan
Erpeka’s uitzendervaring is nogal breed uitgevallen. Hij diende in drie werelddelen bij
UNOMOZ-1 (1993/1994), KFOR-1 (1999/2000) en TFU-3 (2007). Binnen de genie ziet hij
zijn toekomst in het domein van de onderofficier: leider, vakman en instructeur zijn,
waarbij hij hoopt op een positieve reorganisatie naar aanleiding van de bezuinigingen.
Volgens deze sergeant-majoor moet het Regiment Genietroepen gewoon doorgaan
met wat het doet: bewaken, doorontwikkelen en uitdragen van alle goede tradities en
gewoontes die wij kennen. Als regiment zijn wij een voorbeeld voor andere regimenten
geweest: “Nadoen kunnen ze ons wel, maar evenaren? Never!”

Mijn naam is … Korporaal-1 Martijn Kosters
Martijn is van het dienstvak van de Geneeskundige Dienst en werkt bij het
Duikpeloton van 105 Brugcompagnie. Hij is daar VIG’ger en PTLS. Hoewel
ongetwijfeld iedereen weet waar deze afkorting voor staat, vertelt hij het voor
de zekerheid toch nog maar eens: “Ik werk op het gebied van de individuele
gezondheidszorg bij de duikers en ik ben ook hun primary trauma life saver.” Zo!
Het VIG-werk houdt in dat Martijn zorgt voor het onderhoud aan (geneeskundig)
materieel en dat hij allerlei geneeskundige zaken op peil houdt binnen het
peloton, bijvoorbeeld controles van geneeskundige uitrustingen en het bijhouden
van de ZHKH. Hij heeft eerder ervaring opgedaan met het geneeskrachtige werk
bij 400 Geneeskundig Bataljon en op uitzending (Joint Support Detachment-7)
als Medical Technician in het Role-3 Hospital op Kandahar Airfield. Maar het
Genieduikpeloton vindt hij een erg leuke werkplek, omdat het erg specialistisch
werk is en hij er op duikmedisch gebied nog veel van kan leren. Martijn Kosters is
beëdigd op het vaandel van het regiment Geneeskundige Troepen, maar hoopt
op een minstens net zo mooie tijd bij het Regiment Genietroepen.

Mijn naam is … Korporaal-1 Jeroen van Nieuwamerongen

Als schipper boot bruggenbouw leert Jeroen de nieuwe schippers meer over varen
en ook ondersteunt hij zijn groepscommandant op het water. Bovendien zorgt hij
voor het onderhouden en tellen van het materiaal van de boten bruggenbouw. Hij
kan nog geen uitzending op zijn naam schrijven, omdat vorig jaar de Redeployment
Taskforce in Uruzgan kleiner uitviel dan eerst gepland. Jeroen heeft plannen voor de
toekomst: over twee jaar wil hij richting de KMS vertrekken met een duidelijk doel
voor ogen: onderofficier worden bij het Wapen der genie. Ook over het regiment
heeft hij een duidelijke mening: “Ik verwacht dat er meer omgekeken wordt naar
de manschappen en niet alleen naar de kaderleden. Want wij zijn de werkvloer!”

Mijn naam is … Korporaal-1 Ad Mudde

Ad Mudde (24) is een echte constructiegenist. Als bouwmachinist op de wiellaadschop, grader
en graafmachine werkte hij vijf jaar bij 103 Constructiecompagnie. In die periode draaide hij
ook twee terms in Afghanistan. Vorig jaar is hij begonnen bij het waterboordetachement:
“Een kleine club met veel afwisselend werk. We verplaatsen containers, we "hijsen" met de
wiellaadschop en we regelen ook het boorproces natuurlijk. In uitzendgebieden boren we
putten voor de watervoorziening, maar in Nederland zijn het vooral calamiteitenputten voor
de brandweer en putten voor spuitplaatsen.”
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Majoor bd Jo Verhoeve

Historie en moderne tijd in nieuwe naam gecombineerd:

Pioniers- en Pontonniersschool
Force Support Engineering School
de kennis van geïmproviseerde brugslag
en van bailey, steeds nauwer verweven
geraakt. Met de nieuwe school kan nu
gewerkt worden aan het geïntegreerde
vak Force Support Engineering.

Leerlingen en instructeurs van de voormalige Pioniersschool en de Machinistenschool waren er al een maand volop
aan het werk, maar op 11 november
2010 werd het nieuwe schoolgebouw
officieel geopend door niemand minder dan de Commandant van het Commando Landstrijdkrachten (C-CLAS),
luitenant-generaal Rob Bertholee. De
generaal opent niet ieder nieuw gebouw
in de KL, maar voor de genisten maakte
hij graag een uitzondering - en niet alleen omdat hij in een kraancabine mocht
plaatsnemen om de naam van de school
te onthullen. C-CLAS had lovende woorden voor het Wapen der Genie. Genisten gaan voor de troepen uit, vroeger al,
maar nu met search helemaal. Hij had
ook waardering voor hun brede vakkennis en grote werklust als militaire aannemer, waardoor er zulke functionele
en toch ook comfortabele compounds
gebouwd kunnen worden. Een andere
reden, waarom Bertholee graag deze
hypermoderne school opende, was de
samenwerking met civiele opleidingsinstituten; een prima basis voor een brug
tussen de civiele en de militaire wereld.
Commandant OTCGenie, kolonel Tjeerd
de Vries, schetste de ontwikkelingen die
het militaire constructievak de afgelopen twee decennia had doorgemaakt.
Onder het NATO-begrip Force Support
Engineering (“the well-being and security of units; including rehabilitation of
buildings, power plants, force protection
structures, water-supply, lines of communication etc.”) zijn de grond-, wegen waterbouw, de bouwtechniek, de
elektro- en de installatietechniek en ook

Kolonel De Vries is verklaard voorstander van ruime samenwerking met civiele
scholen. Omdat genisten double hatted
moeten zijn, is een lange opleidingstijd
nodig en die is er eigenlijk niet. Maar
door de samenwerking met regionale
opleidingscentra kan de genie jonge
mensen binnenhalen die enthousiast
zijn voor het militaire vak en voor techniek. Als ze dan op hun 18de jaar militair
worden, zijn ze al deels militair opgeleid
en hebben ze al een flink pakket techniek in hun rugzak. Dit schooljaar hoopt
hij in het kader van ‘loopbaanlint’ meer
dan honderd nieuwe ROC-leerlingen te
begroeten en wat de genie betreft is dit
nog maar het begin.

zelf. Dus werden ook zij in het dankwoord
niet vergeten: de uitvoerders, onderaannemers, stukadoors, loodgieters, elektriciens, metselaars, timmerlieden, trappenbouwers, vloerengieters, glaszetters en
stratenmakers kunnen trots zijn op hun
werk. De Pioniers- en Pontonniersschool is
van start. Voor een gezonde toekomst van
de hier verzorgde opleidingen geldt: “Het
leveren van kwaliteit kost geld; het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen!”

Bij de opening kreeg de school nog
twee ‘cadeautjes’. De heer A.A. de Boer
van Det Norske Veritas Certification B.V.
ondertekende samen met kolonel De
Vries het certificaat Bijscholingsregeling
TCVT (Tijdelijke Certificering Vertikaal
Transport) en de heer Henk Haring van
brancheorganisatie Fundeon schonk het
bordje ‘Erkend leerbedrijf’ voor plaatsing op de gevel.  De opening van zo’n
groot, markant en vooral functioneel gebouw is natuurlijk een evenement waarvoor veel mensen en organisaties worden
uitgenodigd, die bij de voorbereiding en
de bouw betrokken waren. Die waren ook
hier van de partij: de Vughtse wethouder
Peter Pennings, KMA-professor Almer van
der Stoel, de heer Niels van Dijk van de afdeling Vastgoedbehoefte van de Bestuursstaf, de heer Rob Van Zwieten van de afdeling Vastgoedmanagement van Staf-CLAS,
vertegenwoordigers van brancheorganisaties en ROCa, projectleiders van de DVD,
Patrick Slaats en Kees Dielemans, architect
Loes van Rijnsbergen, vertegenwoordigers
van de betrokken bouwbedrijven en functionarissen van RMC en LFD.  Namens de
commandant van de school, luitenant-kolonel Rik Dijkhoff, en zijn personeel werden
allen bedankt voor hun betrokkenheid en
hun inzet. Van de genie, die zichzelf als militair aannemer ziet, mag verwacht worden
dat ze ook oog heeft voor de bouwvakkers
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OTCGENIE

De bouw van de Force Support Engineer School
Europese HP-directie bezoekt OTCGenie:

HP-plotters blijken soldier proof

Vught, 24 januari - Vijf Europese directieleden van printerfabrikant HP, die een meeting hadden in Amsterdam, namen de trip
naar Nederland te baat om - onder initiatief van Paul Peters,
business manager LARGE FORMAT PRINTING - een bezoek te
brengen aan het OTCGenie. In de eerste plaats natuurlijk om
te kijken hoe de genisten omgaan met de large format printers
in gebruik bij de Pioniers- en Pontonniersschool en daarbij te
vernemen hoe die apparatuur bevalt; ook onder zware omstandigheden in missiegebieden. Maar ook de briefing door
acting commanding officer luitenant-kolonel Edwin Leidelmeijer in de Regimentskamer en een rondleiding door het Geniemuseum vielen bij het internationale gezelschap in de smaak.
Een locatie touched by history is nu eenmaal altijd speciaal om
te bezoeken. In het museum had vooral de NBC-expositie de
speciale interesse van vice-president Ernest Sales, omdat diens
vader vroeger NBC-specialist was in het Spaanse leger.
In het nieuwe gebouw van de Pioniers- en Pontonniersschool
werd het bezoek rondgeleid door acting commanding officer
Arie van Beelen. Aangekomen bij de twee grote plotters was
men vol belangstelling over de ervaringen van de gebruikers.
En ook al zijn de twee printers (HP500) niet het allernieuwste
model; ze voldoen volgens adjudant Geert Hendriks (expert in
construction design) en instructeur sergeant Swiderski en cursist sergeant Wedman, die het autocad-station bemannen, nog
steeds aan de eisen van de genie. De plotters deden dienst in

Kosovo, Irak en Afghanistan en er waren eigenlijk nooit problemen mee. De bediening is simpel en hij werkt altijd, dus
iedereen tevreden. Het is wel zaak de apparatuur zoveel mogelijk zand- en stofvrij te houden, ook en vooral in missiegebieden. Nu is het gebruikelijk om in het licht van nieuw ontwikkelde technieken voor dergelijke apparaten uit te gaan van
een economische levensduur van vijf jaar. Want de nieuwste
generatie HP Designjet Printers biedt weer een betere afdrukkwaliteit, meer productiecapaciteit, nog meer gebruiksgemak
en bovendien veel lagere verbruikskosten, aldus Paul Peters
van HP. Maar dat de oudere printers na tien jaar gebruik nog
steeds probleemloos functioneren, was voor het bezoek een
prettige verrassing. Hun oudere HP-apparaten hebben dus
door de jaren heen bewezen werkelijk soldier proof te zijn.
De dames en heren, die de grote HP-organisatie dagelijks aansturen op basis van cijfers, bedragen en kengetallen, vinden
het oprecht interessant en zeer waardevol om direct van gebruikers van HP terugkoppeling te krijgen. En de delegatie was
onder de indruk van de veelzijdigheid en de professionaliteit
van de genie en vooral viel het enthousiasme op, waarmee
men over zijn professie vertelde. En omdat alles in het Engels
ging, hebben we nog eens kunnen opmerken hoezeer genisten – ook à l’improviste – hun mondje weten te roeren in een
international environment.
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Mijn naam is: Sergeant Peter Jansen

Ik ben in november 2005 opgekomen. Na de KMS en een wachtklik bij 113 Pantsergeniecompagnie zwaar ben ik begonnen aan de opleiding AKG (Algemeen Kader Genie) en de
Pantsergeniemodule in Vught. Na deze periode met succes afgerond te hebben, ben ik
begonnen aan pakket D bouwtechniek en dit heb ik in negen maanden afgewerkt. Ik ben  
sergeant  sinds oktober 2007 en eind van dit jaar hoop ik de rang van sergeant der eerste
klasse te gaan bekleden.
Sinds 3 januari jl. ben ik onderofficier praktijkbegeleider SMG. De term SMG staat voor
Servicemedewerker Gebouwen. Ons team bestaat uit een commandant, twee sergeanten
bouwtechniek, twee sergeanten elektrotechniek en twee sergeanten installatietechniek. En
twee korporaals versterken ons peloton als hulpinstructeur!
Mijn taak binnen deze vrij nieuwe eenheid is het begeleiden van ROC-leerlingen uit het hele
land op het gebied van bouwtechniek en genietaken. Binnen het vakgebied bouwtechniek
proberen wij onze mogelijk toekomstige collega’s kleine herstelwerkzaamheden aan te
leren. Hierbij moet je denken aan het herstellen van een gat in een muur, een nieuwe deur
afhangen, maar ook het maken en plaatsen van een tussenwand in een ruimte. Onder de
genietaken vallen het bouwen van een wachtpost laag, knopen en sjorringen en natuurlijk
de tradities binnen het regiment. Ik ben ruim drie jaar groepscommandant bij 101 NBC
Verdedigingscompagnie geweest. In september 2009 ben ik samen met acht manschappen van 101 NBC aangeklikt bij 102
Constructiecompagnie om een uitzending in Burundi te draaien, een land in Afrika rond de evenaar. Twee maanden zijn we daar
bezig geweest met de opbouw van infrastructuur voor de politie en het leger. Het hoofddoel van deze missie was kennisoverdracht.
Wij als landmacht leerden de manier van werken van de Afrikanen en vice versa (hoop ik!).
Hoe mijn toekomst binnen de genie eruit ziet weet ik op dit moment nog niet. Ik wil op dit moment alle energie in het BPV
peloton steken. Ik hoop wel dat het regiment zoveel mogelijk dagen in het jaar blijft organiseren waarop alle genisten samen
komen. Dan spreek je weer eens de andere collega’s waar je ooit mee hebt samengewerkt of iets moois hebt meegemaakt. En
je kunt verschillende ervaringen uitwisselen. Zo wordt de band tussen collega´s sterker en de aanpak binnen de genie nog beter!

Mijn naam is: Adjudant Antoine v Ooijen

Adjudant Van Ooijen werkt bij de Opleidings- en Trainingseenheid Sappeurs als
instructeur Verdere Vorming. Daar is hij samen met zes collega’s verantwoordelijk voor de
carrièrecursussen van de onderofficieren en officieren van de genie. Daarnaast ondersteunen
zij trainingen van staven van onze geniecompagnieën, zijn ze OT’er (Obeservator en Trainer)
bij oefeningen op de niveaus IV en V (compagnie en bataljon) en leveren ze een bijdrage
aan de kennisproductie van de genie. Van Ooijen, die in Bosnië en Afghanistan de nodige
uitzendervaring heeft opgedaan, is zeer te spreken over zijn werk: “Mijn werk is mijn hobby
en drive; op dit moment is er bijna niets mooiers dan het delen van je kennis en ervaring
tijdens de cursussen en staftrainingen. En ik word regelmatig verrast met een andere aanpak
die je vervolgens dan weer meeneemt en kunt delen. Zo worden we in de breedste zin als
genie beter, en daar zal ik zeker een bijdrage aan blijven leveren.”
Toine van Ooijen is ook in verenigingsland geen onbeke nde: “Al vijftien jaar run ik het
secretariaat van de Vereniging Genie Onderofficieren. In deze tijdspanne - en ook omdat je
ouder wordt en dus wijzer - werd me steeds duidelijker welke belangrijke rol tradities binnen
ons bedrijf hebben en dat we deze moeten behouden. Daar is het regiment een wezenlijk
onderdeel van; niet in de minste plaats door onze vorige RA, Cees van Vessem. Het regiment
is de spreekwoordelijke smeerolie van ons prachtige wapen, wat we erg moeten blijven
koesteren.”

Mijn naam is: Tweede luitenant Wouter Peeters

Na mijn vierjarige opleiding aan de KMA, ben ik tweede luitenant geworden. Vervolgens
ben ik in Vught met de VTO gestart, een opleiding van zeven maanden. Als u dit leest
in april 2011, ben ik hopelijk al begonnen als commandant van een veldpeloton van
412 Pagncie (zw).
Ik verwacht natuurlijk een mooie, actieve toekomst tegemoet te gaan binnen de genie,
met vele uitdagende oefeningen en hopelijk enkele uitzendingen.
Van het regiment verwacht ik dat het actief bij zal dragen aan het saamhorigheidsgevoel
binnen de genie, zodat wij het mooiste wapen binnen de KL zullen blijven.
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Hans Sonnemans, museummanager (met dank aan adjudant-schipper bd Piet Pols)

De voorloper van de
Joint CBRN School:
Militaire Gasschool was urgent na de Eerste Wereldoorlog
Eén van de thema’s in de vernieuwde inrichting van het
Geniemuseum is Genie en NBC, de oude benaming van het begrip
CBRN. De voormalige historische collectie van de Joint CBRN-School
is in 2000 overgedragen aan het Geniemuseum en is de basis voor
de nieuwe presentatie. Er blijkt bij de diverse bezoekersgroepen
een grote belangstelling voor dit vaak onbekende onderwerp. In
dit artikel wil ik, samen met de voormalige beheerder van deze
deelcollectie, adjudant bd Piet Pols, terugblikken op het ontstaan
van de Militaire Gasschool, de voorloper van de huidige CBRNSchool.

Gasbescherming onvoldoende

In de Eerste Wereldoorlog ondervonden de diverse landen voor het
eerst “aan den lijve” de uitwerking van het chemische wapen. De
legerleiding van die landen zag de volstrekte noodzakelijkheid in,
alles in het werk te stellen om de gasbescherming bij de krijgsmacht
zo goed, en vooral zo systematisch mogelijk, te verzorgen.

konden worden opgeleid. Tot die tijd werd er alleen iets aan het
vraagstuk van de gasbescherming gedaan aan de “Stormscholen”
in Den Haag en Amersfoort, maar ook hier was geen sprake van
systematisch opleiden van deskundigen op het gebied van de
chemische oorlogvoering. Het karakter van de stormscholen leende
zich hier ook niet voor. Kapitein Bests naar voren gebrachte ideeën
zijn dus in feite de voornaamste stoot geweest die heeft geleid tot
de oprichting van de Militaire Gasschool. In het voorjaar van 1925
werd namelijk op het Departement van Oorlog besloten tot de
oprichting van de school. Onmiddellijk werd met de voorbereiding
begonnen, zonder de goedkeuring van de Staten-Generaal,
want die zou pas in 1926 de eerstvolgende begroting moeten
behandelen. Men achtte deze zaak echter te urgent om hierop te
wachten.

In ons land, dat voor de ellende van de “Groote Oorlog” gespaard
was gebleven, werd er weliswaar het een en ander gedaan om de
krijgsmacht een zekere mate van gasbescherming te geven, maar
dat was tot 1925 dik onvoldoende. Aan opleiding werd tot dat
jaar praktisch niets gedaan. Men beschikte over een gasmasker dat
tijdens de oorlog redelijk goed had voldaan, maar aangezien dit
niet “aan den troep” werd verstrekt, maar alleen was “opgelegd”,
was praktisch niemand geoefend in het gebruik ervan.

Oprichting Gasschool

In november 1924 hield kapitein van de Generale Staf P. Best,
bij een bijeenkomst van de “Vereniging ter Beoefening van de
Krijgswetenschap”, een voordracht over het onderwerp “De invloed
van chemische strijdmiddelen op de oorlogvoering”. Kapitein Best
kwam tot de conclusie dat het “volstrekt noodzakelijk zou zijn” om
al in vredestijd de opleiding van “den troep” met betrekking tot de
gasbescherming grondig aan te pakken. Aangezien er volgens de
spreker nog onvoldoende kennis van deze materie aanwezig geacht
moest worden, zou men moeten beginnen met de oprichting
van een Gasschool, waar instructeurs in de gasbescherming
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In verband met de technische kant, die aan het vraagstuk van
de chemische oorlogvoering was verbonden, werd de Militaire
Gasschool aan de “Inspectie der Genie” toegewezen. Bij
“aanschrijving van den Minister van Oorlog, d.d. 9 april 1925”
werd kapitein S. Schilderman van de Treinafdeeling der 1ste
Artillerie Brigade aangewezen voor de functie van directeur van
de op te richten Militaire Gasschool. De definitieve aanwijzing
van deze directeur vond plaats op 29 mei 1926, nadat voor de
oprichting van de Militaire Gasschool de goedkeuring van de
Staten-Generaal was gevraagd en verkregen. In januari van dat
jaar was echter al aan de Inspectie der Genie te kennen gegeven
dat de duur van de eerste cursussen, 6 maanden, verkort moest
worden tot 4 maanden.

Officieren van Gezondheid en paardenartsen

In de Eerste Wereldoorlog was de ervaring opgedaan dat het “voor
behandeling van gaszieken en gasbesmetten”, zowel personeel
als dieren, noodzakelijk was dat de behandelende doktoren en
paardenartsen de nodige kennis moesten hebben over de speciale
therapie van hun patiënten. Aangezien ook in Nederland bij de
opleiding voor arts en dierenarts aan de universiteiten weinig
of geen aandacht aan dit specialisme werd besteed, werd
besloten om voor beroeps- en reserveofficieren van gezondheid
en paardenartsen in dit tekort te voorzien. De cursusduur werd

HISTORIEgasschool
vastgesteld op één week! In 1928 vond de Directeur van de Hogere
Krijgsschool dat de leerlingen van dat instituut ook een cursus aan
de Militaire Gasschool zouden moeten volgen. Omdat het slechts
de bedoeling was deze leerlingen een algemeen inzicht te geven,
hoefde ook deze cursus niet langer te duren dan een week.
In 1926 en 1927 werden ook nog een paar cursussen van drie
maanden verzorgd voor officieren van het Koninklijk NederlandschIndisch Leger. Met hun opgedane kennis moesten ze de
gasbescherming van het leger in Nederlands-Indië organiseren.

De opleiding

De directeur, en enkele vast aan de Gasschool verbonden
officieren, gaven les in de vakken welke het algemeen gedeelte van
het vraagstuk van de gasbescherming omvatten en daarom ook
het leeuwendeel van het onderwijs uitmaakten. Voor de overige
leerstof werd les gegeven door officieren en leraren die niet vast
aan de Gasschool waren verbonden. Deze vakken hielden onder
meer in:
  

Collectieve bescherming, door een officier van de Genie
Farmacologie van de strijdgassen en eerste hulp aan
gaszieken, door een gespecialiseerd arts
Bescherming van dieren, door een gespecialiseerde
dierenarts Gasgevaar uit de lucht, door een officier
van de Luchtvaartafdeeling
Theoretische en practische scheikunde, door een
scheikundige van de Artillerie Inrichtingen

moesten worden gesteld. Direct na de oprichting van de Gasschool
werd er naar gestreefd om de gasmaskers up-to-date te maken
en zo spoedig mogelijk voor oefendoeleinden aan “den troep” te
verstrekken. De Gasschool drong er vanaf het begin op aan dat er
geen speciaal oefengasmasker zou worden verstrekt, maar dat het
oorlogsgasmasker ook voor oefendoeleinden zou worden gebruikt.
Op advies van de Gasschool werd hiertoe dan ook uiteindelijk
besloten.
In de jaren daarna gingen de ontwikkelingen snel. Het gasmasker
F werd ingevoerd, kort daarna al weer gevolgd door model G. De
beide gasmaskers waren vanaf 1937 naast elkaar in gebruik en
maakten deel uit van de standaarduitrusting van de Nederlandse
troepen. Eind jaren dertig werden de politieke spanningen in Europa
zeer voelbaar en Nederland maakte zich op voor een algemene
mobilisatie van de strijdkrachten. In augustus 1939 werden de
opleidingen aan de Gasschool gestaakt. Een maand later viel NaziDuitsland Polen binnen en ging Nederland over tot mobilisatie.

Binnen handbereik

Omdat in de Damlustkazerne in Utrecht, waar de Gasschool bij de
oprichting werd ondergebracht, geen laboratorium beschikbaar
was, heeft men zich in het begin beholpen door gebruik te maken
van een lokaal van het Organisch-Chemisch Laboratorium. Toen
dit niet meer beschikbaar was, werd ministeriële toestemming
verkregen om in de Damlustkazerne een laboratorium in te richten.
Voor praktische oefeningen in de gasbescherming mocht men van
het Fort Rhijnauwen gebruik maken, onder voorwaarde “dat bij
bedoelde oefeningen geen gebruik van strijdgassen zou worden
gemaakt!”

Gasmasker E

Rond de tijd van de oprichting van de Gasschool had het Nederlandse
leger voor oorlogsdoeleinden de beschikking over gasmasker E
(uiteraard was het eerste gasmasker “A” genoemd). Deze maskers,
die na de Eerste Wereldoorlog in Engeland waren aangekocht,
waren echter niet aan “den troep” uitgereikt om ermee te oefenen.
Ze lagen als mobilisatievoorraad opgeslagen en waren zelfs niet eens
gecentraliseerd over de verschillende mobilisatiecentra! Daar kwam
bij dat gasmasker E, in de staat waarin zij waren aangeschaft, niet
meer aan de eisen voldeed die toen aan een goed oorlogsgasmasker

Na de Duitse inval in mei 1940 en de daarop volgende capitulatie
wisten ruim duizend militairen te ontkomen naar het Verenigd
Koninkrijk. In 1941 ontstond hieruit de Koninklijke Nederlandse
Brigade `Prinses Irene`, de voorzetting van de Landmacht in
ballingschap. Tijdens de opleiding was er heel veel aandacht voor
de dreiging van gasaanvallen. Zowel aan geallieerde als aan Duitse
zijde werd ernstig rekening gehouden met een inzet van chemische
strijdmiddelen, zeker in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Bij
foto´s van bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders aan de brigade
tijdens de eerste oorlogsjaren, valt het dan ook op dat gasmaskers
altijd binnen handbereik werden gedragen. Gelukkig kwam het
tijdens de oorlog niet tot een inzet van deze strijdmiddelen.
Na de oorlog werd de Nederlandse krijgsmacht opnieuw opgebouwd,
meteen gericht op de inzet in het toenmalige Nederlands-Indië. Er
was minder aandacht voor chemische verdediging en het zou dan
ook tot 1951 duren voordat in Breda de Atomische, Bacteriologische
en Chemische School werd opgericht. In 1965 veranderde de naam
in Nucleaire, Biologische en Chemische School. Deze naam zou nog
vele jaren een begrip blijven, ook na verhuizing in 1993 naar Vught
en onderbrenging bij het Genie Opleidingscentrum.
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WASTE TO DIESEL –

THE CPK 500
De CPK 500 biedt een centrale verwerking voor al uw afval, op elke locatie. De apparatuur kan de oplossing zijn voor uw streven naar daadwerkelijke duurzaamheid. De CPK 500 bezorgt u een reductie van afval,
bespaart u dieselkosten en is zuinig in energieverbruik. De bewezen
technologie is afkomstig van Duitse uitvindingen en patenten.
De CPK 500 is in staat allerlei afval om te zetten in diesel. Bij de verschillende soorten afval kunt u denken aan bijvoorbeeld huishoudelijk en
fabrieksafval - ook afval op de compound - zoals plastic verpakkingen,
kunststof, rubber, groente-, fruit- en tuinafval, vetten, etc.

Het innovatieve proces dat wordt geïntroduceerd produceert lichtgewichtolie vergelijkbaar met diesel brandstof door katalysator reductie.
De diesel die gegenereerd wordt is gelijk aan de EN590 standaard voor
diesel olie voor transport. Dit voor slechts een fractie van de kosten die
bestaande processen met zich meebrengen.
De machine vereist weinig onderhoud en biedt betrouwbare, hoge kwaliteit diesel brandstof. Verder voorziet de machine in zijn eigen energie,
door slechts 10% van zijn eigen energie opbrengst te verbruiken.
De kleinere versie van de CPK 500 machine staat toe dat deze bij de
locatie kan staan waar het afval wordt gegenereerd, waardoor
transportkosten drastisch kan verlagen.

CPK UNITED NL - Mariniersweg 261 - 3011 NM Rotterdam - + 31 (0) 10 891 72 39 - sales@cpk-united.com

Force Protection

service international
Force Protection Service is een international georiënteerde
organisatie die manbewakings oplossingen biedt van hoog niveau.
Alle medewerkers van FPS zijn internationaal geschoold en hebben
ervaring opgedaan op de meest uiteenlopende vakgebieden. FPS
hanteert als filosofie dat beveiliging en bescherming bestaat uit het
opbouwen van diverse schillen waarbij de getrainde Veiligheid
Specialist de sterkste schakel moet zijn.

CPK UNITED NL
Mariniersweg 261
3011 NM Rotterdam

+ 31 (0) 10 891 72 39
mailto:sales@cpk-united.com
www.cpk-united.com

FPS

De Veiligheid Specialisten die worden uitgezonden door FPS zijn
gewend om te opereren onder de meest uiteenlopende omstandigheden.
Of u nu een persoonsbeveiliger nodig heeft die u begeleidt tijdens
een gesprek of diner of dat u te gast bent in een land waarvan de
stabiliteit niet gegarandeerd kan worden onze Veiligheid Specialist
staat naast u.

De Diensten Die FPs aanbieDt bestaan uit:
• Close Protection Service
• Counter Terror consultancy
• Security Awarness training
• Anti-Spy consultancy
• Travel and escort security
• Executive Drivers
• Secure commodity escort
• Oil and gas industry security
• Residential and premises security
• Site protection
• Asset protection
• Maritime security
• Ship Protection (op basis van van de ISPS code)
• Aviation security

Wa n n e e r u k i e s t v o o r F P s k i e s t u v o o r : “ P r o t e c t i o n W i t h h o n o r ”

VETERANENREGIMENTGENIETROEPEN
Bosniëveteraan Marius Noort, woordvoerder en politiek analist van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties op Curaçao

Curaçao: de wereld, verenigd
op een tropisch eiland
het repatriëren van Nederlanders en een aantal weeskinderen uit
de hoofdstad Port-au-Prince.

Marius Noort op basiskamp Potocari

Marius Noort op Curacao

Zeventien jaar na DutchBat-1 een terugblik vanuit het Caribisch
gebied, een regio van zon, witte stranden en een azuurblauwe
zee. Twee weken na terugkeer uit Srebrenica in augustus 1994
vertrok ik voor een vakantie naar Curaçao. Een baan, aangeboden
op de redactie van de Nederlandstalige krant Amigoe, zorgde
ervoor dat ik bleef. Tot mei 2010 werkte ik vervolgens bij de
krant – op het laatst als waarnemend hoofdredacteur, om over
te stappen naar de Vertegenwoordiging van Nederland. Dat is
de vooruitgeschoven post van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties; zeg maar de ogen, oren en mond
van politiek Den Haag. Voor mij geldt die zintuiglijke functie als
woordvoerder en politiek analist bijna letterlijk. Van de kleurrijke
bewoners, door de eeuwen heen hier uit alle windrichtingen - al
dan niet vrijwillig - neergestreken, geniet ik iedere dag. En van de
duurzame vrede.
Gebeurt er in de Caribische regio dan niets op militair gebied? Zeker
wel. De meeste beroepsmilitairen weten wel van het bestaan van
een kazerne op Aruba (Savaneta) en Curaçao (Parera). De mariniers
op Aruba zijn gespecialiseerd in noodhulp als er bijvoorbeeld een
orkaan ergens een eiland teistert. Het contingent mariniers op
Curaçao is recentelijk uit bezuinigingsoverwegingen vervangen
door collega’s van de landmacht, 45 Pantserinfanteriebataljon.
Het is voor velen niet helemaal duidelijk wat ze hier nu precies
doen. Venezuela - 80 kilometer zuidelijk gelegen - op afstand
houden? Drugssmokkel bestrijden? Het hoort er allemaal bij.
De militaire aanwezigheid is als zodanig niet vreemd. Defensie
vervult met Buitenlandse Zaken de zogenaamde koninkrijkstaken.
Met andere woorden: dat regelt Nederland voor de Caribische
rijksdelen. Vanwege mijn diensttijd bleef ik als journalist altijd
affiniteit houden met militaire zaken en schreef daar graag over.
Ook nu, bij de Vertegenwoordiging, vind ik het leuk om regelmatig
contact te hebben met de marinebasis, bijvoorbeeld uitwisseling
van informatie met de MIVD.
De aanwezigheid van de VN in de buurt houdt me zijdelings
bezig. Op een uurtje vliegen vanaf Curaçao in het straatarme en
roerige Haïti zit sinds begin deze eeuw permanent de Minustah,
ofwel United Nations Stabilization Mission. Geen Hollandse
blauwhelmen daar, maar vooral Zuid-Amerikaanse militairen.
Voor de krant had ik contact met Nederlandse mariniers die
daar vorig jaar na de zware aardbeving hulpgoederen gingen
brengen. De Vertegenwoordiging van Nederland bemiddelde bij

Die rampzalige toestanden lijken in niets op het redelijk
ontwikkelde Curaçao. De relatieve welvaart brengt – net als in
Nederland – immigratie uit armere omringende landen met zich
mee. Ook uit Haïti dus, maar zoals gezegd, behalve bekend van
de slavenhandel, is Curaçao al eeuwenlang aantrekkelijk voor
politieke en economische vluchtelingen. Joden, ook al vervolgd
in het Spanje van de inquisitie, en Arabieren vestigden zich hier in
vrede naast elkaar en ontwikkelden zich vaak tot zeer succesvolle
zakenlieden.
Fundamentalisme, waar sommigen in Nederland angst voor
kennen, bestaat op Curaçao niet. Net als in Bosnië zijn de
moslims hier gematigd, evenals de meeste joden, katholieken
en protestanten. Een groot verschil met Nederland is dat ‘nietgelovig’ op Curaçao slechts bij uitzondering voorkomt. Mede
daardoor liggen zaken als abortus en homohuwelijk – zoals op de
meeste plaatsen in de wereld - gevoelig.
Terugkijkend op dat eerste halfjaar van 1994, heeft me nooit
losgelaten dat de missie uiteindelijk mislukte. Typ ‘Srebrenica’ in
op Google en het resultaat is helder. Het beeld van de massaal
vermoorde mannen blijft hangen en zelfs generaal Ratko Mladic
loopt nog vrij rond. Niet de meest fijne feiten. Nog altijd leg ik
met plezier uit wat we daar gedaan hebben als mensen daarnaar
vragen. Onze first entry genie-eenheid kijkt immers terug op mooi
werk. Genisten van Dutchbat-1 vergeten het nooit: de accufabriek
in Potocari ombouwen tot kamp, observatieposten bij de grens
van de enclave, wegherstel en het bewaren van rust. De dreunen
van mortieren klonken alleen op afstand. Servisch mitrailleurvuur
vormde meer vermaak dan gevaar, of relativeer ik nu teveel?
Naderend onheil liet zich al wel voorspellen bij ons vertrek in
juli. Onze aflossers kwamen minder eenvoudig binnen dan wij in
januari. Ik heb me zeventien jaar lang nooit aan de indruk kunnen
ontrekken dat het na anderhalf jaar mislukken van de missie,
alles te maken had met een mentaliteit, die dusdanig gericht was
op het bereiken van compromissen, dat Servië daar eenvoudig
misbruik van kon maken. Overste Chris Vermeulen die begin
1994 aan het hoofd stond van de colonne langs de ijzig koude
grenspost aan de Drina, liet weten dat het hem menens was: ‘als
ze ons niet naar binnen laten, schieten we ons naar binnen’. Die
toon en houding zwakte af, is de indruk die me bij is gebleven.
Een enkele keer loop ik nog wel eens een Bosniër, Kroaat of
Serviër tegen het lijf op Curaçao; vaak net als ik een nieuw
bestaan begonnen. Wel mooi, zo’n wereld verenigd op een
tropisch eiland. Ach, ook Nederland lijkt natuurlijk steeds meer op
een Verenigde Naties in zichzelf. Misschien is het wel zo bedoeld.
Wat uit 1994 beklijft, is dat tolerantie een groot goed is. Nog
steeds de moeite waard om voor te vechten.
P.S.: Jaarlijks vieren bijna 100.000 Nederlanders vakantie op
Curaçao. Zorg dat je daarbij zit!
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Breda

VETERANENREGIMENTGENIETROEPEN
Luitenant-kolonel bd Gert-Jan van Geldere

Klussen in het Heilige Land: Kan een
genist Joden met Palestijnen verzoenen?
Omdat ons streven een eigen pelgrimsherberg te starten langs
één van de vele Lange Afstand Wandelroutes in Spanje niet
erg opschoot, reageerden we op een oproep in ons kerkblad.
In de christelijke kibboets Nes Ammim in Israël faciliteert men
de Dialoog over een vredesproces tussen Joden en Palestijnen.
De voornaamste inkomensbron voor de kibboets is een
guesthouse met 48 kamers, 8 appartementen, een jeugdherberg
en vergaderruimten. Men zocht vutters om drie maanden
vrijwilligerswerk te doen. Wij meldden ons aan en zo kwam mijn
vrouw in de housekeeping te werken en kwam ik - niet toevallig
- bij de ‘TS’, de technical support. De ongeveer 50 vrijwilligers zijn
voornamelijk Duitsers en Nederlanders en de voertaal is Engels,
meer dan de helft is tussen de 18 en 25 jaar en de verblijfsduur
varieert grofweg van drie maanden tot twee jaar.

de gehele infrastructuur van toepassing. Er groeiden bijvoorbeeld
heel wat wortels in de riolering. De net binnengekomen TS-chef,
Kevin uit Zuid-Afrika, had een aantal jaren zowel bij de marine
als bij de landmacht gewerkt en had daar heel goede ervaringen
opgedaan. We spraken dus ‘dezelfde taal’ en waren het al snel
eens over een aantal verbeteringen in de bedrijfsvoering.

Spagaat

Handyman

Dat is boffen: Ik werd de eerste in een nieuw gecreëerde
functie: handyman in het guesthouse, dus mocht ik zelf mijn
gereedschapskistje vullen en meldde me bij de guesthousemanager.
Achter de receptiebalie lag een lijst met mankementen,
genoteerd door de housekeeping. Het hoofd housekeeping, een
ongetrouwde Palestijnse, voegde daar vaak mondeling per dag
nog wat probleempjes aan toe.

Nadat ik vier wastafels had moeten ontstoppen, vroeg ik wanneer
dat voor het laatst was gebeurd en ontdekte ik dat ‘preventief
onderhoud’ een volstrekt onbekend fenomeen was. Er werd
alleen maar gereageerd op storingen; alleen maar ‘correctief
onderhoud’ dus. Zó ben ik niet opgevoed in het leger; als je altijd
paraat wil staan (dan wel een goed functionerende hotelkamer wil
bieden) dan moet alles werken en dus probeer je de problemen
vóór te zijn i.p.v. achteraf te reageren. Mijn constatering bleek op

En toen dacht ik aan een andere les die ik rondom uitzendingen
had geleerd: “Je bent te gast in een ander land, dus pas je je
aan aan de lokale normen en gebruiken”. Tja, dan kom je in
de bekende spagaat, tussen jouw prima ideeën en de lokale
mores. Met een beetje diplomatieke houding probeer je dan
toch de mensen te overtuigen. Gelukkig was de Israëli Shmul als
infanterist bekend met de producten van de Israëlische genie, dus
werden we snel maatjes en mocht ik mee in de kruipruimte onder
het hotel om een lekkende waterleiding te repareren. “Denk er
om er kunnen hier slangen en schorpioenen zitten”, meldde hij
bijna achteloos.

Verder reinigde ik aircofilters, stortte wat poertjes, wisselde
lampjes en werkte mijn opvolger in, de Duitser Matthias, die zijn
alternatieve dienstplicht hier vervulde. Hij had nóóit gedacht dat
hij door een oud-militair zou worden gecoacht, maar we werkten
prima samen.
En wat betreft de Dialoog: we volgden een studieprogramma
en namen deel aan veel excursies. We waren daardoor ook
getuige van de eerste verkennende gesprekken tussen Joden en
Palestijnen en stelden vast dat er nog een heel lange weg te gaan
is voor er sprake kan zijn van vrede. In een Twee Staten oplossing
geloof ik inmiddels niet langer.
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VETERANENREGIMENTGENIETROEPEN
Ambulancechauffeur Rintje van der Geest, oud-sergeant-majoor der genie

“Uitzendingen
voor geen goud
willen missen,
maar…..”
Rintje van der Geest (rechts) in Irak bij SFIR-1

In december 2007 heb ik na 18 jaar Defensie verlaten. In dit
verhaal wil ik schrijven over mijn positieve ervaringen bij de
genie, en zo een beetje tegenwind bieden aan de negatieve
publiciteit over onze krijgsmacht de laatste tijd. Ik ben in 1988
als dienstplichtige bij Defensie komen werken. Al tijdens mijn
dienstplichttijd ben ik gaan solliciteren naar een baan als
beroeps onbepaalde tijd bij het Wapen der Genie. Na de KMS
en de WTO-Genie ben ik groepscommandant geworden bij 11
Geniecompagnie Luchtmobiel, 115/103 Constructiecompagnie
en instructeur bij het Schoolbataljon Noord. Ook heb ik
een OPC-functie gedraaid en ben ik SMO-GWW geweest
bij 103 Constructiecompagnie. Tijdens deze laatste functie
heb ik Defensie verlaten. Tijdens mijn actieve periode ben
ik driemaal op uitzending geweest, te weten Dutchbat-3
(groepscommandant), SFOR-9 en SFIR-1 (beide als OPC van
een constructiepeloton). De uitzendingen hebben voor mij
uiteindelijk de doorslag gegeven om Defensie te verlaten. Het
waren weliswaar mooie periodes die ik voor geen goud had
willen missen, maar ik vond en vind nog steeds dat ik daardoor
te weinig bij mijn gezin was en ontzettend veel miste van het
opgroeien van mijn kinderen. Ik ben van mening dat als je,
om wat voor reden dan ook, persoonlijk problemen krijgt met
wel of niet op uitzending willen of kunnen, je een keuze moet
maken en desnoods werk moet gaan zoeken buiten de poort.
Maar ik blijf Defensie een goede werkgever vinden. Het militair
zijn heeft mij de mogelijkheid gegeven om opleidingen te
volgen die mij in de burgermaatschappij aan een baan hebben
geholpen. Tevens vormt het je ook als persoon, waarbij met
name de communicatieve en sociale vaardigheden, en ook
zaken als verantwoordelijkheid voor materieel en personeel in
de burgermaatschappij enorm gewaardeerd worden. Menig
collega van mij heeft bij Defensie gewerkt en denkt daar met
een goed gevoel aan terug. Ook zij hebben door een goede
opleiding een baan kunnen krijgen in de civiele sector.
In de burgermaatschappij ben ik nu ambulancechauffeur.
In deze hoedanigheid ben ik verantwoordelijk voor het
controleren (bij aanvang van de dienst) van het voertuig en
problemen te verhelpen dan wel deze door te geven aan
een wagenparkbeheerder, het vervoer van de patiënt, het
assisteren van de verpleegkundige bij de hulpverlening en het
communiceren met de ambulancemeldkamer en de familie
van de patiënt c.q. het slachtoffer. Bij het assisteren van de
verpleegkundige moet je denken aan het klaar maken van
medicatie tot aan het reanimeren en de daaraan verbonden
handelingen toe. Doordat Defensie mij de mogelijkheid gaf
om een MBO-4 opleiding en de opleiding tot kerninstructeur
ZHKH te doen, was het mij gegund om ambulancechauffeur
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Rintje van der Geest nu

te worden. Ook heb ik nu profijt van een aantal andere
aspecten, die je ontzettend goed worden aangeleerd binnen
de krijgsmacht. Bijvoorbeeld het welbekende ZACV, het goed
kunnen communiceren met de verschillende bevolkingslagen
en culturen en goed kunnen blijven werken in stressvolle
situaties. Ik hoop dat, naast de negatieve publiciteit die onze
krijgsmacht de laatste tijd nogal eens te beurt valt, mensen
zich ook realiseren dat Defensie haar personeel volop in de
gelegenheid stelt om zich zodanig te ontwikkelen dat het na
dienstverlating goede kansen heeft op de arbeidsmarkt.

VETERANENREGIMENTGENIETROEPEN
Kapitein bd Henk Schuurs en adjudant bd Harrie Brekelmans

Genieveteranen met een
missie in Zuid-Sudan bouwen
25e baileybrug
Ons laatste schrijven was naar aanleiding van het bouwen van een
baileybrug in de weg Juba-Bor, uitgevoerd in november 2008. Dat project stond geheel in het teken van
“veteranen met een missie” en is als
voorbeeldproject in vele lezingen en
geschriften als uitstekend gekwalificeerd. We hopen, als jullie dit artikel
lezen, een prachtig jubileumproject
te hebben afgerond. Een baileybrug
M1 van 120 meter lengte, in 2-2 uitvoering doorgaand, 80 km noord
van Kaya. Na het referendum van 13
februari, waarin de bevolking massaal koos voor onafhankelijkheid
van Zuid-Sudan, zijn we gestart met
de bouw en als het rustig blijft kunnen we verder.
Hoe is het ons vergaan in de afgelopen periode? In juli 2008, bij de
bouw van een acrow brug in de omgeving van Yei, moest Henk afhaken
en z.s.m. terug naar Nederland vanwege problemen aan zijn hart. Harrie
heeft de geplande bouwactiviteiten
toen alleen verder moeten doen. Hij
heeft tot november 2008 in totaal
drie bruggen gebouwd. In november
2008 heeft Henk zijn lijf getest bij de
brugslag in het teken van “veteranen
met een missie” en kon hij er weer
vol tegenaan. In 2009 werd Harrie
ernstig ziek en moest een zware operatie ondergaan. Gelukkig gaat het
weer goed met hem en zijn we blij
weer samen aan de slag te kunnen
gaan. Bijkomend geluk: 2009 was op
het gebied van brugslag erg rustig.
De eerste brug is in november en december 2009 gebouwd en in januari
2010 compleet overgedragen. Dit was
een 45 meter lange acrow brug in Yei,
op de doorgaande route van Uganda
naar Juba. Er moest eerst een noodbrug van bailey worden gebouwd
voordat aan de hoofdbrug kon worden begonnen, omdat het verkeer veel vrachtwagens - door moest kunnen gaan. In januari 2010 zijn er twee
bruggen toegevoegd in de weg Yei
naar Juba. Harrie heeft dus, door de

In Memoriam:

Harrie Brekelmans
Terwijl de redactie de laatste hand
legt aan de opmaak van deze Genist,
nemen wij met grote verslagenheid
kennis van het droeve bericht, dat
onze collega Harrie Brekelmans
op 22 maart j.l., tijdens zijn missie
in Soedan plotseling is overleden.
Helaas heeft hij het resultaat van deze
veteranenmissie, de 25e baileybrug,
niet meer mogen aanschouwen.
Harrie Brekelmans, die zowel binnen
ons wapen alsook daarbuiten,
beschouwd werd als een ‘markant’
genist en bovenal expert op het
gebied van baileybruggen, is 60 jaar
geworden. Wij wensen zijn partner,
familie, vrienden en bekenden veel
sterkte bij het dragen van dit verlies.

gen die nu gebouwd worden zijn
van acrow materiaal. Dit materiaal is
in beheer bij de VN en vanuit Congo
naar Zuid-Sudan verplaatst. De huidige regering in Zuid-Sudan bepaalt samen met het World Food Programme
waar er bruggen moeten komen. Het
aantal bruggen dat we achter hebben gelaten in Zuid-Sudan staat nu
op 21. Als we de gebouwde en weer
afgebroken noodbruggen meerekenen, komen we op 24. En we hebben
ook alweer 9 gebouwde bruggen hersteld. We hopen medio april 2011 de
25ste brug in Zuid-Sudan te hebben
gebouwd; ons zilveren jubileum! U
kunt ons werk doneren via de MillHill missionarissen te Oosterbeek op
rekeningnummer 400236311 onder
vermelding Bruggen Sudan.

Overleg met onze voorman & een ingenieur

Regimentscommandant,
kolonel Drs. Ing. T.J.J. de Vries

genoemde medische hick-ups, in 2008
drie projecten in zijn eentje moeten
doen en Henk ook drie projecten, van
november 2009 t/m februari 2010.
Dat zijn mindere ervaringen als je al
zolang met elkaar in actieve dienst en
in Zuid-Sudan hebt gewerkt en elkaar
mede daardoor zo goed aanvult. Het
was dan ook een beetje vreemd de
evaluatie van de dag en het plan voor
de volgende dag alleen te doen. Ook
bij soms gecompliceerde problemen
merk je keihard dat je het alleen mag
oplossen. Kortom: ervaringen die we
beiden graag met elkaar delen; dat
kon toen even niet. De meeste bru-

De zeer gemotiveerde bouwploeg

De nieuwe brug is klaar
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VETERANENREGIMENTGENIETROEPEN
Veteraan Arjan van de Vondervoort, soldaat Constructiecompagnie Dutchbat 1 (Srebrenica, feb-aug 1994),

Vier veteranen terug naar Bosnië

Met moslims doe ik
nog steeds zaken….
Het is alweer even geleden, dat ik in de pen geklommen ben voor de genie. Maar
graag pak ik deze weer eens op om mijn relaas weer te geven over mijn genieervaring en om te laten zien dat er ná de genie ook nog een leven is. Dat ik ooit
werkzaam ben geweest voor de genie is een volstrekt wonder en druist in tegen
alle regels van de logica. Als ik thuis een gat in de muur moet boren, zoekt mijn
familie spontaan dekking en mijn vrouw heeft mijn gereedschapkist verstopt om
meer schade aan ons huis te voorkomen. Toch is het zover gekomen, dat ik als
een van de laatste dienstplichtigen naar Srebrenica ben gestuurd met het geniebataljon om daar deel uit te gaan maken van Dutchbat 1.

Soldaat Arjan van de Vondervoort

Studentenbloed

Het is 1994, net mijn HBO-studie afgerond, vers afgestudeerd en met mijn aderen nog vol met studentenbloed, werd mij
snel geleerd hoe een 4-tonner te besturen
om vervolgens, na een relatief korte genievoorbereiding in Wezep, te vertrekken
naar Bosnië. Doel was om de Canadese
VN-soldaten af te lossen in Srebrenica die
hun buik vol hadden van deze moslimenclave en ze graag over wilde dragen aan
derden. Omdat Nederland net een groot
deel van de belastingsinkomsten had geïnvesteerd in de Luchtmobiele Brigade,
en de belastingbetaler natuurlijk getoond
moest worden hoe nuttig deze investering wel was, moesten en zouden wij
deze nobele taak wel even overnemen.
Aan de genie de taak om, voor aankomst
van luchtmobiel, een mooie basis neer te
zetten vanwaar de operatie voltooid kon
gaan worden.

Once in a life time

Ik heb mijn tijd in Srebrenica met mijn
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geniekameraden daar als super ervaren.
Dit zijn tripjes die je niet kunt boeken bij
een reisbureau en die duidelijk vallen onder de categorie once in a life time. Bij
ons vertrek had de naam Srebrenica nog
totaal geen negatieve lading en wij gingen vol energie naar deze moeilijk bereikbare plek met een duidelijke missie. De
opdracht was om een gebombardeerde
accufabriek om te bouwen tot een basis
voor Dutchbat 1 en om diverse OP’s te
bouwen om toezicht te houden op het
grensgebied van deze enclave. We hebben werkelijk enorm hard gewerkt en
onze missie hebben we enorm serieus genomen. Dit deden we met een genieteam
met werkelijk een unieke samenstelling.
Het was een gevarieerde mix tussen “Oh
Oh Cherso”, “New Kids” en “de studenten van Jiskefet”, maar samen was het
een mooi en effectief team dat goed aanvoelde wanneer er hard gewerkt moest
worden en wanneer je lol kon maken,
om de toch wel aanwezige ellende een
beetje te vergeten.

ter compensatie van de brieven van het
thuisfront, die meestal niet of soms veel
te laat de plek van bestemming bereikten.
Een krantje om de lol er een beetje in te
houden, want de situatie ter plekke was
niet altijd even rooskleurig. Het krantje
vormde een prettige afwisseling op de
mannenbladen die rijkelijk rondslingerden bij de slaapvertrekken en na verloop
van tijd sloten steeds meer schrijvers zich
aan bij het Schroeven & Moeren Journaal
om hun hart te luchten of wat komische
noten toe te voegen aan de inhoud.

Pelotonssecretaresse

Omdat men er snel achter kwam dat
met mijn genie-ervaring meer schade
kon worden aangericht dan dat er überhaupt iets opgebouwd kon worden,
werd ik figuurlijk gebombardeerd tot
secretaresse van het peloton. Ik werd de
typende en schrijvende rechterhand van
majoor Frans Smulders, een taak waarbij
ik weinig schade aan kon richten. Naast
wat administratieve taken bracht ik frequent een soort krantje uit onder de titel
Het Schroeven & Moeren Journaal. Dit

Veteraan
Arjan van de Vondervoort (links)
Intracare

Na mijn verplichte diensttijd, heb ik snel
mijn PSU ingeleverd en mijn kisten verruild voor Van Bommels. Ik hoor nu eenmaal niet thuis bij Defensie, ondanks dat
ik er de tijd van mijn leven heb gehad.
Ik was dienstplichtig en ben zodoende
onderdeel geworden van Defensie, maar
van nature zou ik dit nooit opgezocht
hebben. Toch zou ik prima kunnen figureren in de reclamespot van Defensie,
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maar dan wel met het vinkje ongeschikt
achter mijn naam. Mijn talent zit toch in
de handel en marketing en ben daar nu
ook erg actief in. Op dit moment werk
ik bij het bedrijf Intracare, wat actief is
in het produceren en verhandelen van
vloeibare voedingssupplementen en reinigingsmiddelen voor de intensieve veehouderij. Met een constructie hebben we
ervoor kunnen zorgen dat ik dat doe middels een soort partnership, dus houd ik
onder eigen beheer mijn eigen broek op.
We doen zaken wereldwijd en gemiddeld
ben ik één week per maand in het buitenland. Dit kan ik mooi combineren met
mijn gezinssituatie. De zoektocht naar
avontuur zit er dus nog steeds in en ik
probeer erg mijn best te doen te voorkomen dat ik me ga vervelen. Onlangs heb
ik nog Iran bezocht voor een week, en
met regelmaat mag ik continenten als
Azië, Rusland en Noord Amerika bezoeken. Ik zoen tegenwoordig bij de begroeting bebaarde moslimmannen, omdat het
daar nu eenmaal de gewoonte is. Waar
ik destijds in Srebrenica aan het handelen was met moslims om een tandenborstel om te ruilen voor een liter slivovitsj,
zoek ik nu de moslims op om containers
te verkopen met voedingssupplementen
om hun kippen wat vrolijker en gezonder
te maken.

Geitenpaden

De ervaring die ik opgedaan heb bij de
genie is van onschatbare waarde. Geen
cursus ter wereld kan je zoiets bijbrengen.
Ondanks dat ik voor een lekkende kraan
nog steeds een loodgieter moet bellen,
heb ik geleerd hoe het is om met een
groep fantastische mensen zes maanden
geïsoleerd te leven in een oorlogsgebied.
Rangen en standen vervallen op dit soort
momenten en natuurlijk gezag en initiatief gaan dan bepalen hoe dingen gaan
lopen. Iets wat 1-op-1 toepasbaar is in
het bedrijfsleven en waar ik tot op de dag
van vandaag veel profijt van heb.
Na een lange radiostilte ben ik vorig jaar
weer in contact gekomen met de toenmalige majoor van de genie (Frans Smulders). Met kameraden van toen, Geert
Coenders (met wie ik altijd contact gehouden heb) en Paul van Berkel zijn we
vorig jaar een week terug geweest naar
Bosnië. Met kriebels in onze buik en de
nodige oh’s en ah’s hebben we die onvergetelijke tocht naar Srebrenica nog eens
over gedaan. Nu met een 4X4, voorzien
van airco en alle gemakken, zijn we de
geitenpaden weer opgedoken.

Bratunac Sarajew

Bratunac Sarajew

Busovaça Lukavac

Appélplaats

Herinneringen

Kilo’s verwijten

Iedere kilometer die we reden, was een
kilometer met herinneringen. Onderweg
met de plaatselijke bevolking aan de slivovitsj gezeten en dorpjes als Gorni Vakuf bezocht, die nog steeds grimmig
aandoen. De mannen van toen keken
nog steeds met gefronste blikken naar
de blinkende Toyota met daarin de vier
veteranen, nu in spijkerbroek. Bij ons is
het leven doorgegaan, maar dit was een
tocht door het verleden. Voor hen is het
verleden nog steeds hedendaagse realiteit. De huizen zitten nog steeds vol
met kogelgaten en de kerkhoven liggen
ramvol, met wat ooit de toekomst van
Bosnië had moeten worden. Als we naar
Srebrenica rijden is het stil in onze auto.
We rijden op een asfaltweg die destijds
een onberijdbaar geitenpad was. We naderen Srebrenica en ik voel mijn handen
klam worden. De beelden op TV van de
vreselijke gebeurtenissen in juli 1995 heb
ik altijd goed kunnen relativeren, maar
dit is andere koek. Het bezoek aan Srebrenica absorbeert iedereen op zijn eigen
manier. Enkele Deense VN-militairen, nog
steeds gestationeerd in Bratunac, regelen
voor ons een persoonlijke rondleiding bij
de voormalige accufabriek en onze huiskamer van toen.

De rondleiding wordt gedaan door een
vrouw die destijds als kind alles verloren
heeft wat haar dierbaar was en een jongeman die net te jong werd bevonden om
meegenomen te worden door de Serven.
De ontmoeting is in het begin erg heftig
en we worden direct bij kennismaking
geconfronteerd met kilo’s verwijten en
veel tranen bij haar. Zwijgend horen we
alles aan, wat kun je zeggen…. Naarmate
de uren verstrijken groeit het vertrouwen
in elkaar, lopend over een mega-begraafplaats die toen een weiland was waar ik
mijn radijsjes teelde. Bij de hal, die onze
slaapplaats en huiskamer was, staan we
stil; voor hen is het de hal vol met kisten met daarin hun geliefden. Bij vertrek
knuffelen we onze bijzondere rondleiders
en met respect nemen we afscheid van
elkaar; hoog tijd om deze bijzondere plek
weer te verlaten.Op de terugweg rijden
we via de kustplaats Brela. We checken
met een glimlach in bij het prachtige hotel waar ons avontuur in Bosnië destijds
begon. Buiten is het warm, we duiken de
kristalblauwe zee in en dobberen daar,
genietend van de zon, heerlijk op de golven. Nog een fotootje op de appèlplaats
van toen en een koel pilsje op het terras.
Wat was dit een mooie en bijzondere
tocht en wat is het gaaf om dit te kunnen
doen met de kameraden van weleer…
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OUD-LEDENFANFAREKORPSDERGENIE
Kapitein bd Sjors Maas

Frans Houben
na 33 jaar bestuurslid-af

OLFKG viert koperen jubileum
Op zaterdag 29 januari 2011 heeft ons regimentsorkest,
het OLFKG, de bestuurswisseling en de uitreiking van het
jubileumboek “12,5 jaar OLFKG” gevierd.
Alle betrokken regimentscommandanten,
regimentsadjudanten, voorzitters van de stichtingen van het
regiment, hoofddonateurs en zeer betrokken ondersteuners
waren uitgenodigd voor deze feestelijke dag en velen waren
aanwezig.  Luitenant-kolonel bd ing. Frans Houben werd, na
33 jaar een bestuursfunctie voor de militaire muziek te hebben
vervuld, op gepaste wijze uitgespeeld en -gezongen door het
OLFKG. Reeds in 1978, bij de oprichting van de “Stichting tot
behoud van het Fanfarekorps der Genie” nam Frans zitting in
het bestuur. In 2000 ging deze stichting over in de “Stichting
tot behoud van het OLFKG” en was Frans daar tot heden
penningmeester. De gasten werden in de Regimentskamer
verwelkomd door de voorzitter van het OLFKG, kolonel bd
Bertus van der Veen, en vervolgens verzorgde het OLFKG in de
sportzaal een bijzonder intiem concert.

Last post

Het concert begon met het voorlezen van de namen van alle
overleden leden van het orkest (13) door de voorzitter. Na
het blazen van de Last post werden deze mannen herdacht
door een gepaste stilte in acht te nemen. Vervolgens nam
het concert een aanvang. De partners van onze muzikanten
hadden de nodige hapjes en drankjes voorbereid en onder de
welluidende en harmonische klanken van ons regimentsorkest
was het genieten geblazen. Een treffende selectie van mooie
muziek en een tweetal zeer mooie uitvoeringen door ons
tamboerkorps, lieten de kwaliteit van het orkest duidelijk
zien. De muzieknummers werden – in blokjes van drie –
aangekondigd door spreekstalmeester en bestuurslid, kapitein
bd Sjors Maas.

84 | GENIST | APRIL

Oranje hoed

Frans Houben nam op het einde van het concert  het
dirigentenstokje over van Peter Poel en dirigeerde On the
Quarterdeck, zijn afscheidsstuk. Dit gebeurde natuurlijk op
een ludieke wijze want het gehele orkest, in avondbaadje
gezeten, zette een passend hoofddeksel op overeenkomstig
de oranje hoed waar Frans altijd mee opduikt. Een kleurrijk en
fantastisch gezicht!
Het concert werd uiteraard afgesloten met het spelen van de
Regimentsmars. Vervolgens ging het gezelschap weer naar
het huis van het Regiment waar vele herinneringen werden
opgehaald en kon het officiële deel van de bijeenkomst een
aanvang nemen; maar pas nadat onze eigen Sjef Hamers de
nieuwe regimentsadjudant, Frans Schiltman, had ingewijd.
Sjef deed dat natuurlijk weer op geheel eigen wijze door
een woordspeling op het Wilhelmus te maken en hiermee
de trouw en inzet van Frans Schiltman voor het regiment
zeer ludiek inhoud te geven. Vervolgens heette de voorzitter
van het OLFKG het nieuwe bestuurslid, luitenant-kolonel
Ruud Boeije, welkom in het bestuur. Ruud heeft zich als
projectofficier 250-jaar bestaan Regiment Genietroepen in
1998 uitgebreid bemoeid met de uitrusting en faciliteiten
van het OLFKG en mede door hem werden we aangekleed
in militair tenue, kregen we oefenfaciliteiten, etc. Ruud
komt dus terug in een vertrouwd nest en wij van het OLFKG
hebben hem met open armen ontvangen. De voorzitter van
het OLFKG nam afscheid van Frans Houben door er op te
wijzen dat Frans wel een heel bijzonder regimentslid is, die
op geheel eigen wijze altijd invulling heeft gegeven aan zijn
werkzame leven en zijn verrichtingen voor het regiment. Zijn
grote gave is de wijze waarop hij met mensen om kan gaan
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en altijd een ontspannen sfeer weet te bewerkstelligen. Om
de muzikale kwaliteiten van Frans ook in de toekomst zeker te
stellen, kreeg hij een koperen hoorn op statief (met inscriptie)
van het OLFKG aangeboden, met een fles whisky. Ook de
regimentscommandant prees het vele werk dat Frans in de
afgelopen 33 jaar voor het regiment heeft gedaan en Frans
mocht hiervoor een regimentsgeschenk ontvangen. Hierna
trad onze nieuwe RA in functie en leidde ons op een passende
korte wijze door het genieritueel heen. Chapeau voor de wijze
waarop hij dit deed. Met een eregalerij en het zingen van het
Mineurslied, werd Frans Houben op waardige wijze ontheven
van zijn functie in het OLFKG-bestuur om plaats te maken
voor een jongere generatie. Als laatste deel van het officiële
gedeelte werd een eregalerij gevormd, die persoonlijk het
boekwerk “12,5 jaar OLFKG” uit de handen van voorzitter
ontvingen. Een belangrijk stuk geschiedschrijving over het
OLFKG dat door de geweldige inzet van onze manager Hans
Danvers en lid Nico Haneveld tot stand is gekomen. Uiteindelijk
ging eenieder met een tevreden en voldaan gevoel huiswaarts;
het OLFKG kan terugblikken op een zeer geslaagde dag.

De Vereniging Oud-Pontonniers
en Torpedisten (VOPET) is in 1998
ontstaan uit de Vereniging Korps
Pontonniers & Torpedisten (1947)
en de Pontonniervereniging Keizersveer (1983). De VOPET is nu
een vereniging met een open
structuur waarvan alle actieve en
postactieve genisten die sterke
raakvlakken hebben (gehad) met
pontonniers en torpedisten lid kunnen worden. Ook zijn
de voormalige bemanningsleden van de vaartuigen van
de Marechaussee en de Aan- en Afvoertroepen als lid
van de vereniging welkom. De vereniging telt ongeveer
275 leden, is inschreven bij de KvK en lid van het Veteranenplatform.

De VOPET is uw vereniging die contacten tussen het Regiment Genietroepen en uw (voormalige) collega’s levend
houdt

Meiherdenking VOPET-erehof Dordrecht

Doelstellingen:
Het bevorderen en onderhouden van de zeer
goede contacten met het Regiment Genietroepen
Het jaarlijks eren en herdenken van militairen, die
in de strijd voor de vrijheid van ons vaderland en in
de huidige conflictgebieden zijn omgekomen. De
herdenking vindt omstreeks 10 mei plaats op het
erehof van de algemene Begraafplaats “Essenhof”
te Dordrecht
Het bevorderen van een goede geest onderling,
aangemoedigd door het jaarlijks houden van een
Algemene Ledenvergadering, gecombineerd met
een Reünie
Het bevorderen van het onderlinge contact door
het uitgeven van een verenigingsblad
Op verzoek van leden evenementen organiseren
Het onderhouden van contacten met zieke leden en
aanwezig zijn bij gebeurtenissen waar dat door de
familie van het VOPET-lid op prijs wordt gesteld
Het beheren van haar goed onderhouden website
www.vopet.nl

VOPET-monument Wezep

Op de website vindt u een contactformulier voor
vragen aan het VOPET bestuur.
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot
de secretaris:
J. den Haan
Penant 25
1834 TK Sint Pancras
Tel. 072 – 561 4071
Email: haandenj@telfort.nl
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SENIORENVUGHT
Adjudant bd Jo Hugens

Seniorencontact
Den Bosch/Vught
voorziet al 25
jaar in behoefte
Bijna iedere eerste dinsdag van de
maand komen senioren bij elkaar op
de Van Brederodekazerne. Dit contact
staat open voor militairen met FLO of
pensioen, ongeacht de rang, burgermedewerkers die vervroegd zijn uitgetreden of met pensioen zijn en natuurlijk ieders partner. Deze senioren
hebben hun loopbaan bij Defensie in
de regio Den Bosch/Vught beëindigd
of zijn daar woonachtig. Deze contactclub bestaat nu bijna 25 jaar en
is – met de nodige veranderingen –
ontstaan uit het initiatief van enkele
genie-onderofficieren. In 1987 spraken de adjudanten Herman Neevel
en Sjef Hamers van het toenmalige
Genie Opleidingscentrum over hun
aanstaande FLO in 1988. Dan was het
in hun ogen “einde oefening” en was
de binding met de kazerne definitief
ten einde. Dit in tegenstelling tot gepensioneerd personeel van civiele bedrijven en andere overheidsdiensten,
die ook na hun pensioen in contact
bleven en bijvoorbeeld met Kerst
zelfs nog een kerstpakket kregen en
uitgenodigd werden voor feesten. Zij
vroegen zich af of oud-onderofficieren van de genie, behoefte aan een
dergelijk contact zouden hebben. Bijvoorbeeld om elke maand in onderofficiersmess De Meermin op de Lunettenkazerne bijeen te komen en onder
het genot van een glaasje wat oude
herinneringen op te halen en wat bij
te kletsen. Dit idee werd voorgelegd
aan de toenmalige C-GOC, kolonel
Sedee.

hoorlijk gemopperd over de behandeling
als “rekruten aan de poort”. Er kwam dus
een aparte toegangskaart voor de seniorenbijeenkomst op de eerste woensdag
van de maand. Het viel echter op dat in
de oneven maanden veel meer mensen
kwamen dan in de even maanden. Wat
bleek? Op diezelfde woensdagmiddag
hield ook Madjoe zijn maandelijkse bijeenkomst waar alle Indische en oud-KNIL
militairen en Indiëgangers bij elkaar kwamen. Zij gingen om beurten naar Madjoe
en de seniorenbijeenkomst. Daarom werd
van de eerste woensdag naar de eerste
dinsdag van de maand gegaan.De onderofficieren op de Koning Willem I kazerne en
de Isabellakazerne in Den Bosch - veelal
infanteristen - waren zo gecharmeerd van
het idee dat ook zij op hun kazernes seniorenbijeenkomsten organiseerden. Toen
de kazernes in ‘s-Hertogenbosch werden
gesloten heeft de toenmalige C-GOC, kolonel Vinkenburg, toestemming gegeven
de oud-onderofficieren van deze kazernes op te nemen in het seniorencontact.
Ook op de latere scheiding tussen de verschillende messes werd direct gereageerd
door het voor iedereen, ongeacht rang of
stand, mogelijk te maken lid te worden
van de Senioren van het garnizoen. In de
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De doelstelling van het seniorencontact,
dat momenteel uit ongeveer 170 personen bestaat, luidt:
1. De doelgroep in de gelegenheid stellen maandelijks op informele wijze
met elkaar in contact te blijven.
2. Besteden van aandacht aan de doelgroep bij lief en leed.
Elke maand, behalve in juli en augustus,
op de eerste dinsdag van de maand is
er een bijeenkomst. In december wordt
rond de Kerst de eindejaarsbijeenkomst
gehouden. Elke maand, kort na de bijeenkomst, stuurt de coördinator een mailing
naar belangstellenden, die zich daarvoor
hebben aangemeld, met de actuele mededelingen. Oud-collega’s, die nog niet
in ons bestand zijn opgenomen en in de
doelgroep passen nodigen wij van harte
uit onze bijeenkomst eens bij te wonen
of zich aan te melden bij de coördinator
voor de maandelijkse mailing.
Wij, oud-militairen en oud-burgermedewerkers, zijn blij dat wij nog steeds op de
warme belangstelling, betrokkenheid en
ondersteuning van C-OTCGenie en zijn
OTC-adjudant kunnen rekenen. Maar
ook andere functionarissen van het OTCGenie hebben ons regelmatig gesteund
en bezoeken regelmatig onze bijeenkomst. Wij, senioren, stellen dat heel erg
op prijs, want:

“Het grootste geschenk
dat je iemand kan geven
is oprechte aandacht.”

Verlopen paspoorten

Die vond het een uitstekend plan en
raadde hen aan met dit plan naar kolonel Leijten, de Regionaal Militair Commandant, te gaan. Ook hij ging akkoord
en in november 1987 startte de eerste
bijeenkomst. Het was slecht weer; de
bezoekers stonden voor het loket bij de
bewaking en moesten zich legitimeren.
Twee senioren op de fiets hadden alleen
hun oude militaire paspoort bij zich en
kregen (uiteraard) geen toegang omdat
die paspoorten waren verlopen. Er werd
dan ook op die eerste bijeenkomst be-

loop der jaren werden veel initiatieven
ontplooid. Wanneer iemand ernstig ziek
was of overleed, werd met de pet rondgegaan, tot iemand op het idee kwam
om een lief-en-leedpotje in het leven te
roepen. Daaruit kon de coördinator iets
kopen voor iedereen die het lief vierde,
of het leed overkwam. De GOC-adjudant
initieerde de Kerstbijeenkomst met een
maaltijd en regelmatig worden lezingen
gehouden en excursies georganiseerd
naar de buitenscholen van het OTCGenie.

Coördinator senioren
Adjudant bd J.F. Hugens
Smidshof 20
5261 DB Vught
Tel: 073 – 656 9760 of
mobiel 0683 235 180
Email: jo.hugens@planet.nl
Senioren op bezoek bij de Force Support
Engineering School

genieveteraan
Ruud van der Linde, oud-sergeant-1 van het wapen der Genie

“Bizarre combinaties maken”

Meervoudige smaakbeleving
in D’n Bonte Wever
Passie, gedrevenheid, lef en bizarre
combinaties maken. Dat zijn de woorden
die ondernemer Ruud van der Linde
kenmerken. Vier jaar geleden kocht de
Nistelrodenaar een restaurant aan Laar,
doopte het “D’n Bonte Wever”.   In 2000
verliet Ruud Defensie en werkte vervolgens
twee jaar op de paardenkliniek van zijn
ouders. Maar in 2002, na een zwaar autoongeluk balanceerde Ruud van der Linde op
het randje van de dood. Vandaag de dag
ziet Ruud vooral kansen en zit vol passie
over zijn restaurant. “Het was hard werken,
en op eigen kracht hebben we dit bereikt.
Drie jaar geleden raakte ik besmet met het
virus dat streekproducten heet”, lacht Van
der Linde. D’n Bonte Wever serveert zeer
diverse gerechten van streekproducten,
variërend van varkens- en rundvlees tot
brood, aardappelen, veel soorten fruit,
bospaddenstoelen, aardappelen, witlof, bier
en kaas.

Smaakbeleving
“Bizarre combinaties maken in de
keuken, daar onderscheid je je mee en
dat is de uitdaging. Elk gerecht moet een
meervoudige smaakbeleving opleveren.
Ons principe is ‘goed, gezellig en gastvrij’.
En dat voor toegankelijke prijzen en een
uitmuntende kwaliteit. Streekproducten
zijn puur en onze gerechten glutenvrij.
Dat komt deels door het ambachtelijk
bereiden, maar ook door de producten.
Daar is niks mee gebeurd, die komen
recht van het land.”

Slechts één ster
“Niet alleen de beste verse ingrediënten
uit de streek gebruiken, maar ook het
juiste verhaal smakelijk vertellen. Gasten
de streek echt laten beleven, dat vind ik
helemaal geweldig. We hebben maar
één ster en die zit in de spiegel op het
damestoilet. Dat is voldoende, wij doen
liever gewoon en lekker eigenwijs.”

Restaurant
D’n Bonte Wever

Genie

Laar 24, 5388 HG
Nistelrode
Tel: 0412 - 610 828
Mobiel 0610.792.340
www.dnbontewever.nl

“Ik kijk met ontzettend veel plezier terug
op mijn tijd bij de genie. Nog dagelijks
profiteer ik van de enorme schat aan
kennis en ervaring die ik in die twaalf jaar
heb opgedaan.”

ReünistenOrkestderGenie
Els Bakker, secretaris en gitariste ROG

Ook op de Wapendag Genie:

Reünisten Orkest der Genie
weer volop aan de slag
Het Reünisten Orkest der Genie (ROG)
is weer volop aan de slag na een moeizaam verlopen jaar 2010. Toen raakte
het orkest zijn perfecte oefenruimte, de
voormalige thuisbasis van de Koninklijke
Militaire Kapel, op de Frederikkazerne in
Den Haag na 36 jaar kwijt. Maar nu heeft
het orkest bij een bevriende muziekvereniging in Voorburg voorlopig een ruimte
gevonden waarin de tweewekelijkse
repetities voortgezet worden. De wens
blijft om een passende repetitieruimte te

vinden met opslagruimte voor de apparatuur, instrumenten en muziekbibliotheek.
In 2010 jaar hebben ook bestuurswisselingen plaatsgevonden. Voorzitter Jan van
Wel werd opgevolgd door Peter Kiderlen
(ex-huzaar van Boreel, oud-lid van het
Trompetterkorps der Cavalerie en al jaren tenorsaxofonist bij het orkest). Het
penningmeesterschap van Fred van Mil is
overgenomen door Stanley Nuis (bassist).
Met deze nieuwe bestuurssamenstelling

hebben nieuwe ideeën reeds hun intrede
gedaan. Het orkest onderzoekt nieuwe
mogelijkheden en locaties voor optredens. Ook worden er plannen uitgewerkt
om een extra element aan het orkest toe
te voegen. Kortom, het 41-jarige ROG
is vast van plan nog jaren zijn muzikale
klanken ten gehore te brengen. Als eerste
activiteit in 2011 zal het ROG zijn medewerking verlenen aan de Wapendagen in
Vught met een optreden tijdens de Wapendag op donderdag 14 april 2011.
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OfficierenbdPMKWezep
Kapitein bd Jan van Wijk

Welkom bij Club Officieren bd

Prinses Margrietkazerne
Bij onze club zitten officieren bd van alle wapens en
dienstvakken, die ooit in hun carrière hebben gediend op de
Prinses Margrietkazerne (PMK) te Wezep, of daar in de ruimste
zin des woords een band mee hebben (gehad). In 1985 wij bestaan dus al 25 jaar! - startten we met 10 leden en
inmiddels zijn we met 59 personen. Wij trachten de door de
jaren heen ontstane onderlinge collegiale band te handhaven
en waar mogelijk te versterken. Ook laten we ons door
gastsprekers informeren over de ontwikkelingen en activiteiten
binnen de krijgsmacht in het algemeen en het Wapen der
Genie in het bijzonder.

beginnen we het seizoen met een dagje uit, uiteraard ook met
onze partners en ik kan u verzekeren dat dit heel gezellige
dagen zijn!
Als u een relatie met de PMK hebt of hebt gehad, wilt u zich
natuurlijk direct aanmelden voor deze unieke club. Neem
contact op met de voorzitter. Dat kan telefonisch of per email.
U kunt ook, om de sfeer te proeven, een keer spontaan bij
aanvang van een bijeenkomst binnenlopen. Voor € 30,- bent u
een vol seizoen lid. U bent welkom!

Van september t/m april komen we iedere derde woensdag
(zonder voorafgaande uitnodiging en aanmelding) bijeen in
de kantine (geb. 56) op de PMK. We beginnen altijd om 15.30
uur. Na de gastspreker verzamelen we ons rond de bar, gaan
we eten in het bedrijfsrestaurant en sluiten af met koffie in de
kantine. In januari is dit altijd onze nieuwjaarsbijeenkomst (met
partner) in een restaurant in de regio en in september

Jan van Wijk (voorzitter)
Veldbloemenlaan 58
8081 DZ ELBURG (NL)
Tel: 0525 – 682 114
Mobiel 0611.370.410
E-mail: jvw441004@gmail.com

V G 20 MEI

GOLFWEDSTRIJD

Uiterlijke inschrijvingsdatum: 6 mei 2011

Op 20 mei 2011 houdt de Vereniging Officieren Genie haar tweede
golfwedstrijd. Het wedstrijdtoneel is de Golfbaan Bergvliet in
Oosterhout (NB). De wedstrijd staat open voor leden van
de vereniging, hun partners en relaties.
Er wordt gespeeld over 18 holes volgens het systeem Texas Scramble in
teams van 4 spelers. Het is ook mogelijk om 9 holes te spelen: dus ieder,
voor wie 18 holes wat te veel van het goede is, wordt toch nadrukkelijk
uitgenodigd om mee te doen. U wordt verwacht vanaf 10.30 uur voor
“Koffie Bergvliet”, de starttijden beginnen vanaf 11.30 uur. Na afloop
is er een borrel, gevolgd door een driegangendiner.
De kosten bedragen € 75,- per golfer. Hierbij is inbegrepen de koffie,
greenfee, borrel en het diner. Wilt U gebruik maken van een buggy,
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dan kan dat: € 5,- voor leden van de Stichting Handicart
en € 20,- voor overigen.
De bereikbaarheid van Bergvliet staat goed aangegeven op
de website: www.landgoedbergvliet.nl.
De organisatie is in handen van Jaap en Mia Brandenburgh. U kunt
zich inschrijven door u via e-mail aan te melden bij:
jaap@brandenburgh.nl. Graag hierbij vermelden of u met 9 of 18
holes meespeelt. En… vergeet vooral niet uw handicap te vermelden.
U wordt verzocht bij inschrijving tevens € 75,- over te maken op
rekeningnummer 6895359 t.n.v. J. Brandenburgh te Leiden, onder
vermelding van “VOGgolf 2011 en de naam van de speler(s)”.

boxbarrier

Water keren

met Water
Leverbaar vanaf april 2011

www.boxbarrier.nl
BAM Infraconsult
Jan Wagner
Postbus 268
2800 AG Gouda
+31 (0)182 59 06 24
+31 (0)6 22606328
j.wagner@baminfraconsult.nl
GMB
Jaap Roele
Postbus 2
4043 ZG Opheusden
+31 (0)488 44 94 49
+ 31 (0)6 53333449
jaaproele@gmb.eu
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