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Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 12-2014. 

Maandag. Kpl-1 Berendse roteert in naar het uitMali. Ik ben er zelf niet bij maar uiteraard is er altijd wel een 
goede collega die de regimentstradities bij een rotatie wil uitdragen. 
s' Middag naar Utrecht om een nieuwe – kortere - onderstok t.b.v. ons vaandel op te halen. Het regiment is nu in 
het bezit van twee vaandelstokken: een korte voor het binnenoptreden en een normale voor het buitenoptreden. 

Dinsdag. We zijn gestart met het eerste overleg t.b.v. de Nijmeegse Vierdaagse en de Rode Kruis Bloesemtocht. 
De csm van 105 Gncie WB heeft alles op de rit. En het plan wordt ontwikkeld om op donderdag 17 juli - de dag 
van de proefsluiting - een beëdiging uit te voeren. 
in de middag de eerste 5000 "straatnamen REGIEMENT GENIETROEPEN" opgehaald. We gaan ze eerst uitdelen 
aan de uitzenders en daarna volgt de rest van de regiment. 

 

Woensdag. Een administratief dagje. Alleen maar papierwerk voor de wapendag. 

Donderdag. RAKA-overleg in Soesterberg met in de middag UCKL-overleg. 
Naast onze marketenster verschijnt binnenkort onze SAPPEUR, ook wel bieleman genoemd. Een bieleman 
(bijlman) is een man die voor op loopt in optochten van schuttersgildes. Bielemannen zijn een folkloristisch 
overblijfsel uit het verleden. De traditie wordt in ere gehouden door ze te laten meelopen in optochten tijdens 
feestweken en kermissen in het zuiden en oosten van Nederland. 

 

"In het verleden was de functie van de bielemannen om met hun bijlen eventuele 
hindernissen uit de weg te ruimen. Doorgaans dragen ze een kolbak, een zware baard, 



een leren voorschoot en een bijl met een lange steel. In vroeger tijden hadden de 

bielemannen het recht om huizen te doorzoeken naar dienstmeisjes, tegenwoordig 

houden ze het bij het omhelzen van toeschouwsters. Bielemannen vertonen veel 

overeenkomsten met wildemannen of hommes-sauvages die processies, zoals die van 

Sint-Evermarus te Rutten en optochten (Malmédy) voorafgaan. Elementen van deze 

traditie worden in militaire zin in stand gehouden door de sappeurs van het Franse 

Vreemdelingenlegioen." (uit: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bieleman) 

 

De functie van SAPPEUR, de traditionele bieleman, is geaccordeerd. Binnen afzienbare tijd te zien bij ceremonies 
binnen ons regiment. Daarnaast komen onze ‘geniesabels’ ook steeds meer in zicht. 

Vrijdag. Een dagje Wezep met een verkenning in Kampen voor de beëdiging van 17 april, samen met de ba van 
11 Pagnbat, de csm van 111 Pagncie, sm Sie-1 en natuurlijk de commandant VW. Het beloofd weer een mooie 
beëdiging te worden. 
Daarnaast de " straatnamen" verstekt aan het pel van 111 Pagncie dat met 103 Constrcie meegaat naar MALI en 
uiteraard hetzelfde bij 103 Constrcie. 

Volgende week. 

 veel wapendagwerkzaamheden; 

 het FLO van kap Werner Acke; 

 voordet Cie in de West vertrekt; 

 oefenen met de vaandelwacht; 

 CT's ophalen voor de VW en 

 vergadering VRG. 

 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

 

 


