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Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 38. 

Door een ommissie van de webmaster, is een verkeerde weekbrief gepubliceerd. De juiste versie staat 
nu hieronder. Waarvoor excuses, de webmaster. 

Maandag. Bijna geen bijzonderheden; dachten we!! Maar we beginnen met een reguliere weekopening. De 
agenda’s worden op elkaar gelegd en de definitieve weekinvulling wordt afgesproken. Afspraken zijn gemaakt 
over de komende regimentsdiners. 

Dinsdag. Later op de dag worden we geïnformeerd door de kolonel over de komende Prinsjesdag en de plannen 
met Defensie. ’s Middags hield de kolonel een informatiesessie om het personeel op de hoogte te brengen van de 
plannen om nogmaals een bezuiniging bij Defensie door te voeren. De grootste klap voor de Landmacht is het 
opheffen van 45 Painfbat. Erg jammer, een goed getrainde club die de in’s en outs van de CV-90 door en door 
kende. Ietwat opgelucht dat we met de genie niet nògmaals getroffen werden. 

Verder, afgezien van het doornemen van de ceremonies later in de week, zoals het uitreiken van de 
veteranenspelden en het FLO van aalmoezenier Jeffrey Vincentie, geen bijzonderheden. 

 

Woensdag. Uitreiking van de veteranenspeld aan alle ooit uitgezonden militairen van het OTCGenie. Een nette 
ceremonie, waar we als uitgezonden militairen eindelijk een stukje zichtbare waardering krijgen. Tijdens de 
ceremonie sprak aalmoezenier Jeffrey Vincentie het OTCGenie voor de laatste maal toe. Tevens werden twee 
collega’s in het zonnetje gezet. Voor hun verdienste de afgelopen jaren. Mannen, gefeliciteerd. Daarna de 
OTCGenie zomer-bbq. Het jaarlijkse eet- en spreekfestijn. Bijkletsen in een ontspannen sfeer, maar ook Jeffrey 
een hand schudden, voor diegenen die er morgen niet bij kunnen zijn.' 

Donderdag. ’s Morgens vroeg eerst naar Soesterberg. Overleg met alle regiments- en korpsadjudanten. Daarna 
rap terug naar Vught voor het FLO van Jeffrey Vincentie een regimentsaalmoezenier. Een bijzondere dag met een 
ceremonie zoals Jeffrey dit wilde; informeel, met aandacht voor zijn gasten. Uiteindelijk de dag samen met 
Jeffrey, door middel van een duopresentatie van de regimentstradities de dag afgesloten. Jeth, als marketentster, 
heeft natuurlijk weer ondersteund. Daarna zijn we met een select gezelschap nog wezen eten, Indonesisch 

natuurlijk. 



Vrijdag. Naar Lent, naar de basisschool ‘De Oversteek’. Deze school heeft het monument van de Oversteek 
geadopteerd en heeft als standaardthema voor groep zeven “Bevrijding, vrede en veiligheid” in het programma 
staan. Vandaag hebben we met veteranen, de burgemeester van Nijmegen en mensen van het Amerikaans 
consulaat kransen gelegd. Natuurlijk samen met de kinderen, net zoals de kinderen de vlaggen hijsen samen met 

een aantal gasten. Daarna een lunch en dan komen de kinderen weer aan bod. In alle klassen van groep zeven 
hebben ze iets gemaakt: tekeningen, dagkranten, bouwsels en nog veel meer. Een prima dag, waarbij de 
kinderen een stuk belangrijke geschiedenis meekrijgen. 
Daarna nog even door naar 11 Gncie LMB AASLT. De spullen afleveren die ik morgen nodig heb. 

Zaterdag. Via Helvoirt, om Jeth op te pikken, door naar de Ginkelse Heide. Daar hield 11 Gncie LMB AASLT haar 
relatiedag en werden tevens de veteranenspelden uitgereikt aan de mannen van de cie. Tevens werden er nog 
twee collega’s in het zonnetje gezet. Uiteraard veteranen, maar die wel behoorlijk heftige zaken hebben 
meegemaakt en meer dan gemiddeld hebben gehandeld tijdens die missies. Ook daar de dag afgesloten met de 
genietradities in het bijzijn van de ouders en partners van de mannen van de Gncie. Het bijzondere was dat de rc 
deze keer ook aanwezig kon zijn. 

Zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 functieoverdracht van CSm 102 Constrcie; 

 Alg. Ledenvergadering van de VOPET; 

 symposium te Wezep; 

 mogelijk nog een medaille-uitreiking en er staan nog een of twee rotaties op het programma. 

Hopelijk tot snel 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

Weekbrief nr. 415 vàn de RA, dóór de RA. 2013-09-28 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 39. 

Maandag. Een gewone maandag. Dus de week openen en de bijzonderheden doornemen. 

Dinsdag. Eerst naar de vliegbasis Eindhoven. Zes man van 101 Gnbat vertrekken naar Afghanistan om het NSE 
te bemannen. Eén van deze zes is een sgt-1 van de TD, die de missie samen met onze genisten gaat volbrengen. 
Na het zingen van ons Mineurslied en het drinken van onze genieborrel mochten ze vetrekken. “Mannen, een 
goede missie en doe je genieding”. 
Daarna door naar Schaarsbergen. Al de spullen voor genietradities liggen nog bij de csm. Afgelopen zaterdag 
hadden we namelijk besloten om niet met al dat spul door de heide te lopen. Tevens nog wat zaken besproken 
met de csm, waaronder het (te) langdurend project: het nieuwe borstembleem van de Gncie LMB AASLT. 
Dan rap door naar Wezep. Even langs bij 11 Pagnbat, ook om wat zaken op te halen, maar uiteindelijk beland ik 
die dag bij 102 Constrcie. Csm René Tiesma gaat zijn functie als csm overdragen aan sm Jochem van der Harst. 
Na een korte ceremonie is er een receptie, die gehouden wordt in de "Beverbar". En natuurlijk heb ik samen met 
Nicole, als marketentster, de tradities mogen uitdragen. Wat wel vervelend wordt bij deze cie is dat ze hun 
partner niet uitnodigen, zodat ik iedere keer de collega, waar het om draait - vandaag is dat René dus - het 
regimentsboeket moet uitreiken. Op geniewaardige wijze !!!!!!!!!! René, bedankt en veel succes in je volgende 
functie en je studie. Jochem, gefeliciteerd met een van de mooiste, maar ook pittige baan als csm. 

 

Woensdag. Weer een inrotatie, maar nu vertrekken er een aantal collega’s van diverse gn-ehdn naar Turkije. 
Ook deze club gaat natuurlijk de infra in stand houden, maar ook zit er adviescapaciteit bij op het gebied van 

CBRN. Ook voor deze club geldt, “Mannen, het ga jullie goed en veel genistengeluk”. 
Op naar Vught. De VOPET houdt haar jaarlijkse ledenvergadering met daarbij een herdenking van overleden 
pontonniers en torpedisten. Uiteraard met een natje en droogje. De VOPET heeft bij de bestuursverkiezingen een 
nieuwe voorzitter mogen verwelkomen. Simon heeft na een aantal jaren als voorzitter zijn functie neergelegd. 



Simon, bedankt voor je inzet voor de vereniging. Piet van Haaften is verkozen tot nieuwe voorzitter. Maar, zoals 
hij al aangaf in zijn eerste toespraak, voor twee jaar. Hij ziet dat één van zijn taken is het zoeken van een nieuwe 
en jonge voorzitter. 

Donderdag. Weer naar Wezep. Het regiment heeft samen met de VOG een geweldig geniesymposium 
georganiseerd. Alle disciplines van de genie waren tentoongespreid maar dan wel samen met het bedrijfsleven, 
die nieuwe snufjes konden inbrengen in de diverse demopunten. Een dynamische dag, met lezingen van onze rc 
maar ook van diverse gastsprekers uit de veiligheidsbranche. Waar we heel blij mee waren, de CDS gen 
Middendorp, gaf zijn visie op het thema van deze dag, “De Genie dient Nederland”. Tevens de demonstraties met 
daarin een “Speeddate” sessie zodat we in no time, de groepsleden konden leren kennen, en wat we elkaar te 
bieden hebben. Uiteindelijk werd de dag afgesloten door lnt-gen De Kruijf, die nog eens het belang aangaf dat 
we als defensie klaarstaan voor Nederland, maar die ook scherp was op datgene wat nog te verbeteren valt. Na 
de maaltijd kon er nog even nagepraat/genetwerkt worden. 

Vrijdag. Een dagje Vught. De OTC-adjudant is weer in het land. Veel bij te praten dus en dat hebben we. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Voor een impressie in beeld wat het regiment allemaal doet, ga naar de Facebook-pagina van 
de Regimentsadjudant Regiment Genietroepen. 

Volgende week. 

 Personeel van 101 Gnbat vertrekt naar Moskou; 

 evaluatie van de wapendag; 

 uitrotatie personeel uit Turkije; 

 een dagje 11 Pagnbat met diverse onderwerpen; 

 zaterdag de reünie van 41 Pagnbat (Hohne). 

Hopelijk tot snel 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

 

Weekbrief nr. 416 vàn de RA, dóór de RA. 2013-10-06 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 40. 

Maandag. Naar Utrecht, ogencheck. Ik merk namelijk dat mijn armen te kort worden. Door wat ongelukken op 
de weg ben ik veel te laat en valt mijn plan in duigen om even bij de collega’s van 101 Gnbat, die naar Moskou 
vertrekken, langs te gaan. Maar met of zonder de ra, ze gaan toch. Over een week of drie zijn ze weer terug. 101 
Gnbat heeft een model gemaakt van het Tsaar Peterhuis en dit wordt daar aangeboden. De rc is wel van de partij 
in Moskou. 
’s Middag met het projectteam de evaluatie gehad van de Wapendag 2013. Mogelijk dat we iets gaan wijzigen in 
het programma maar dat hoort u bijtijds. 

Dinsdag. Weer naar Utrecht naar het CMH en daarna door naar het Spoorwegmuseum om de laatste zaken af te 
handelen van ons relatieconcert. Daarna de dag gebruikt om in Vught achterstallige administratiezaken deels weg 
te werken. 

 

Woensdag. Naar Wezep en Kampen. Op 28 november wordt door 11 Pagnbat de laatste beëdiging van dit jaar 
georganiseerd in Kampen. Dus de dag doorgesproken en de locatie verkend. Daarna door naar Gilze Rijen. Ik 
mocht deelnemen aan het afscheidsprogramma dat door Defensie aan Prinses Beatrix werd aangeboden. Helaas 

https://www.facebook.com/regimentsadjudant.regimentgenietroepen


kwam ik onderweg met panne te staan. Toen ik weer op weg was geholpen door de wegenwacht was het al te 
laat. Strak programma voor de prinses en dan wordt er niet gewacht op de ra van de genie. 

Donderdag. ’s Ochtends in Vught en daarna weer terug naar Wezep, 101 Gnbat. Csm Mario van Hulten geeft na 

drie jaar zijn functie terug. Er is nog geen opvolger, maar Mario gaat wel als sm instr GWW beginnen in Vught bij 
de PPS. Uiteraard heb ik, samen met marketentster Nicole, de traditie kunnen en mogen uitdragen voor Mario. 

Vrijdag. Voor niets naar Vliegbasis Eindhoven gereden. Normaal zeg ik altijd “Bij twijfel niet doen!” maar ik wilde 
niet het risico lopen dat ik NSE 5 zou mislopen. Het werd dus een dag later. 

Zaterdag. 41 Pagncie (locatie Hohne) houdt een reünie. Verzamelen te Vught in het Huis van het Regiment, 
kijkje in het museum, natuurlijk een Apfelkorn en dan door naar restaurant ‘De Vondst’ te Cromvoirt, waar een 
diner en een feestavond was georganiseerd door Jo Hugens. Net voor de maaltijd heb ik samen met 
marketentster Jeth de tradities mogen uitdragen en heb ik wat van het regiment kunnen vertellen. Een gezellige 
club, kan ik wel zeggen. 
Daarna weer door naar vliegveld Eindhoven (civiel deel). Daar kwamen de mannen wel terug van hun missie NSE 
5. Nadeel van het civiele deel is dat je wel in een ellenlange rij staat voordat je kunt betalen voor je parkeerkaart. 
Jammer, geef mij het militaire vliegveld maar. 

Zondag. Geen bijzonderheden. 

Voor een beeldimpressie van wat het regiment allemaal doet, ga naar de Facebook-pagina van 
de Regimentsadjudant Regiment Genietroepen. 

Volgende week. 

 themadagen bij 11 Pagnbat voor de bovenbouw oon; 

 overleg met de ba’s en csm 11 Gncie LMB. 

Hopelijk tot snel 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

Weekbrief nr. 417 vàn de RA, dóór de RA. 2013-10-13 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 41. 

Geen spektakel in de hoeveelheid evenementen, schijnbare rust dus. 

Maandag. Na de reguliere weekopening, geen bijzonderheden deze dag. 

Dinsdag. Op naar Wolfheze en omstreken. De ba van 11 Pagnbat, adj Ben Laarhuis, heeft een Battle Field Tour 
georganiseerd voor de bovenbouw van de onderofficieren van het bat. De landingen van WO II waren het decor 
om de huidige stafprocessen te doorlopen. En natuurlijk was en is het een uitgelezen kans om met elkaar van 
gedachten te wisselen hoe zaken binnen het bataljon zijn geregeld en wat men van elkaar MAG verwachten. De 
BFT duurde drie dagen, maar vandaag kon ik ook van de partij zijn. Voor mij dan weer eens de mogelijkheid om 
met oon te sparren over regimentszaken. Uiteraard werd aan het eind van de dag het geheel afgesloten met een 
bbq en daar was inmiddels de bc, lkol Ard Goedhart, ook aangeschoven. Kon hij ook gelijk proeven hoe en wat er 
bij zijn bovenbouw onderofficieren leeft. “Geweldig. Ba en oon van 11 Pagnbat, bedankt!" 

 

Woensdag. Geen bijzonderheden. 

Donderdag. Overleg met de ba’s van onze bataljons en de csm 11 Gncie LMB AASLT, onder leiding van de OTC-
adj, adj Peter Metsemakers. Voldoende besproken. Met name het nieuwe opleiden en trainen: “Hoe geven we het 
handen en voeten”. Daarnaast diverse regimentszaken besproken. 

https://www.facebook.com/regimentsadjudant.regimentgenietroepen


Vrijdag. Geen bijzonderheden. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 uitrotatie van Pedro van Vliet; 

 gouden medaille adj Joop Witzand; 

 maximaal voorbereiden voor de regimentsdiners. 

Hopelijk tot snel 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

Weekbrief nr. 418 vàn de RA, dóór de RA. 2013-10-21 22:00:00 

 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 42. 

Maandag. Naast de normale weekopening, geen bijzonderheden. 

Dinsdag. Weer een dag in Vught, de regimentsdiners komen eraan. 

Woensdag. Geen bijzonderheden. 

Donderdag. ’s Morgens erg vroeg naar Amsterdam, Schiphol. Collega sm Pedro van Vliet keert terug naar 
Nederland na een missie van vier en een halve maand in Sudan. Ik ben blij dat bij terugkomst alleen de rotant 
een borrel krijgt, want op dat tijdstip is het niet altijd het lekkerste regimentsborreltje. Daarna door naar Vught 
om ’s middag het 36-jarig jubileum te vieren van adj Joop Witzand. Met een rondleiding in ons Geniemuseum, 
een appèl op het pontonplaatvlot en een receptie met regimentstradities was het een waardige viering van dit 
gouden jubileum. Jeth heeft als marketentster het geheel ondersteund. Joop, gefeliciteerd en Pedro, welkom 
terug. 

Vrijdag. Geen bijzonderheden. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week: 

 voorbereidingen voor de regimentsdiners; 

 bezoek VTO KMS Gn en 

 de regimentsdiners. 

Hopelijk tot snel 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

 

Weekbrief nr. 419 t/m422 vàn de RA, dóór de RA. 2013-11-14 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 



Kalenderweek 43. De week van de regimentsdiners. 

Maandag. Een normale opening van de week. Niet veel bijzonderheden, want het is de week van de diners. Dus 
de dag wordt benut om gegevens te controleren en mensen aan te schrijven om nog te betalen, etc. 

Dinsdag. Toch nog even kort langs de Klas VTO-KMS Gn. De mannen zijn op oefening en voeren opdrachten uit 
op de Weerter- en Budelerbergen. Dit alles vanaf de kazerne te Budel. 

Woensdag. Een informeel gesprek met het dagelijks bestuur van de VOPET. Met natuurlijk twee nieuwe leden. 
De nieuwe voorzitter Piet van Haaften en de nieuwe penningmeester Henk Becks, waarbij uiteraard ook de 
secretaris, Joop den Haan, ook aanwezig was. 

Donderdag. De dag stond in het teken van Junior Leadership. Daar was ik niet bij aanwezig, Ik ben nu eenmaal 
geen junior meer. Bovendien heb ik deze dag voldoende te doen. 
Vanaf 16.00 uur is de infobalie en de bar van het KEK-gebouw open. De eerste deelnemers voor het 
Regimentsdiner Onderofficieren zijn reeds aanwezig. Na de borrel en de laatste aanpassingen aan de 
deelnemerslijst - het zal ook eens een keer kloppen - gaan we met een mooie groep van 250 man aan tafel. Deze 
keer een met een speciaal bierarrangement bij de maaltijd. En met een nieuw, oud voorgerecht: “Uienrats”. Deze 

was zo lekker dat we denken dat dit volgend jaar weer als voorgerecht zal dienen en we weten, twee keer 
hetzelfde en het is een traditie. Een gezellige avond met als slot nog een bak koffie en eventueel nog wat te 
drinken. 
Vrijdag. Een beetje troep opruimen en voorbereiden voor het Regimentsdiner Officieren. Ook dit werd een zeer 
gezellige avond. Een aantal hadden na afloop nog een afspraak in Breda, toevallig was het ook de “Pa-Zeun 
stapavond”. Naar ik heb begrepen is alles goed gegaan. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Kalenderweek 44 en 45: Vakantie (klussen en een paar dagen Rome) 

Volgende week (kalenderweek 46). 

 maandag - inrotatie Burundi-gangers; 

 dinsdag - een dagje Vught; 

 woensdag - naar Wezep, oefenen met de vaandelwacht en weer een inrotatie maar nu voor de mannen 
die naar Oeganda gaan; 

 donderdag - Wezep, 12- en 24-jarig jubilea;. 

 vrijdag - kleden i.v.m. het komende werkbezoek aan Burundi. 

Kalenderweek 46. 

Maandag. Natuurlijk bijpraten wat er de afgelopen twee weken is gebeurd en vervolgens de weekopening. De 
komende weken gebeurd er toch wel het een en ander dus afstemming is noodzakelijk. Aan het eind van de dag 
naar Schiphol. De hoofdmacht van de ehd die naar Burundi gaat, vertrekt deze avond. Natuurlijk hebben we met 
zijn allen het Mineurslied ten gehore gebracht in de vertrekhal van Schiphol en dat klinkt altijd goed. Een toeval 
was dat ook de mannen van 101 Gnbat die naar Moskou waren geweest om het modelhuisje van Tsaar Peter te 

bouwen, ook weer vertrokken naar Moskou, maar nu om het huisje officieel te overhandigen. Gn bgen Van 
Griensven was al aanwezig en gezamenlijk hebben ze een mooi ceremonie beleefd. 

Dinsdag. Weer verhuizen. Nu naar, hopelijk, het laatste en definitieve bureau van de ra. Het bureau in het Huis 
van het Regiment wordt ingericht als traditioneel bureau die gebruikt wordt bij beëdigingen en ceremonies vanuit 
het Huis van het Regiment. Daarnaast kwam een leerling van de VTO-KMS Gn op gesprek om hun laatste dag 
van de opleiding te bespreken. Uiteindelijk gaan de leerlingen het allemaal zelf doen en heb ik daar mijn rol in. 
Daarnaast kwam Joop van den Tillaard even op bezoek om het allereerste flaconnetje t.b.v. de brandewijn  af te 
geven. Via mij gaat het brandewijnflacon naar het museum voor in de ra-vitrine met daarbij een mooi verhaal. 

Woensdag. Via Vught naar Wezep. De mannen van de vaandelwacht voor de komende beëdiging te Kampen 
moeten oefenen en dat hebben we gedaan.  
Daarna door naar Schiphol, waar deze avond drie genisten van 41 Pagnbat vertrekken naar Oeganda voor de 
missie ACOTA. Gelukkig was ik door collega sm Marco Smulders nog op de hoogte gebracht en kon ik weer op 
geniewaardige wijze onze collega’s uitzwaaien, samen met de collega’s van 41 Pagnbat. 

En oh ja, tussendoor toch nog weer even bij Joop van den Tillaard langs geweest. Hij had namelijk ook nog een 
originele versie van IK ‘Het Mineurslied” voor mij en natuurlijk weer een aantal mooie verhalen uit de oude doos. 



Donderdag. Weer naar Wezep. Ten eerste naar 102 Constrcie. Daar kregen 15 man nog de Veteranenspeld en 
de sgt-1 Wouter van Dijk kreeg zijn medaille voor 12 jaar trouwe dienst. En omdat ik toch in Wezep moest zijn, 
kon ik hem mooi verrassen. Dus samen met marketentster Nicole van 102 de tradities uitgedragen. Daarna snel 
door naar school Noord van de PPS (Pontonnier- en Pioniersschool). De sm Arnold Kampstra kreeg zijn medaille 

voor 24 jaar trouwe dienst. Dus ook daar de tradities uitgedragen. Twee mooie ceremonies. 

Vrijdag. Naar Soesterberg, om het kleding pakket op te halen voor mijn werkbezoek Burundi. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 maandag - Regimentsraad en de Regimentscontactraad ; 

 de rest van de week administratief en het bureau definitief inruimen. 

Hopelijk tot snel 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

Weekbrief nr. 423 vàn de RA, dóór de RA. 2013-11-24 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 47. 

Het belooft een “rustige week” te worden; in ieder geval een die zich bijna geheel in Vught zal afspelen. 

Maandag. Na de week normaal te hebben geopend, vangen we aan met de regimentsraad. Een overleg waarin 
ceremoniële, traditionele en financiële afspraken worden gemaakt voor het komend jaar. Het middagdeel - de 
regimentscontactraad - , wordt gebruikt om alle geledingen van ons regiment elkaar te kunnen laten informeren. 
Altijd weer bijzonder om te horen waar onze verenigingen, stichtingen en eeheden allemaal mee bezig zijn en 
natuurlijk wat er allemaal leeft op de diverse werkvloeren. 

Dinsdag tot en met vrijdag. Bezig geweest met administratief werk voor de beëdiging van volgende week in 
Kampen, het bevel over de Vaandelgroet die 9 januari 2014 a.s. wordt uitgebracht als eerbetoon aan onze Koning 
Willem Alexander. En we zitten aan het eind van het jaar, de financiën moeten worden bij-/afgewerkt. 

Al met al zit ik dus een week binnen met veel typewerk. Geen week voor herhaling dus. De laatste weken van dit 
jaar beloven gelukkig nog wel wat anders om naar uit te zien. 

Volgende week. 

 bespreking in Utrecht voor het aankomend FLO van een ‘verborgen’ genist; 

 101 Gnbat heeft de uitreiking van de medaille die ze hebben verdiend tijdens de wateroverlast in 
Duitsland; 

 oefenen in Kampen met de vaandelwacht en keyplayers voor de beëdiging; 

 de beëdiging zelf uiteraard en 

 de co-overdracht bij 111 Pagncie in Wezep. 

Hopelijk tot snel 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

Weekbrief nr. 424 vàn de RA, dóór de RA. 2013-11-30 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 



Kalenderweek 48. 

Maandag. We beginnen met een bevordering op het OTCGenie. Lnt Mönch wordt op traditionele wijze 
bevorderd; twee blikjes bier en natuurlijk een laadschopbak vol met ochtendfris water om het bier er weer rap 
van af te spoelen. Vervolgens starten de we de week normaal op. Het wordt een drukke week. 
Aan het eind van de ochtend vertrek ik via Amersfoort richting Wezep. In Amersfoort moet ik zijn om afspraken 
te maken voor het FLO van een collega, die volgend jaar juni de dienst gaat verlaten. De middag in Wezep staat 
in het teken van diverse zaken bij 101 Gnbat. De Duitse HOCHWASSER-medaille wordt uitgereikt aan de 
militairen van 101 Gnbat en aan militairen van andere eenheden van het OOCL die de oefening van 101 Gnbat 
ondersteunden. Een hele eer dat je als Nederlandse militair deze Duitse medaille krijgt uitgereikt, daar mogen we 
erg trots op zijn.  
Op dit bijzonder appèl werden nog veel meer regimentsleden in het zonnetje gezet: 

 de club die naar Moskou was geweest om het miniatuur Tsaar Peterhuis te bouwen; 

 de verbindelaars van 101 Gnbat die tijdens het hoogwater in Duitsland de verbindingen continue - ook 
op alternatieve wijze - in de lucht hielden; 

 de opc van het Advanced Constructiepeloton van 102 Constrcie die uit handen van briggen Van 
Griensven de OOCL Legpenning mocht ontvangen (als eerste oo) 

 en dan nog een aantal oon van het bataljon die door de bc, lkol Caelen, een waardering voor hun 
geleverd werk kregen. 

Een mooi dag met veel blijde gezichten. En uiteraard mocht ik samen met de rc deze dag afsluiten met een 
regimentsborrel voor iedereen en het zingen van het Mineurslied. 

 

Dinsdag. Weer naar Wezep en Kampen. In Kampen hebben we de puntjes op de ‘i’ gezet voor wat betreft de 
beëdiging van aanstaande donderdag. Natuurlijk hebben we ook samen met de vaandelwacht dit moment 
aangegrepen om nog even te oefenen. 
De middag stond in het teken van de co-overdracht bij 111 Pagncie. Maj Marijn van Sliedrecht verlaat de eenheid 
en gaat studeren aan de HDV, de - nu nog - kap Geerten ten Brake nam het commando over, wat hij nog op het 
appèl weer overdroeg aan kap Maarten Zomer, de plv cc, want ook hij gaat eerst nog aan de studie. Bc lkol 

Goedhart kon zich een paar uurtjes vrij plannen van zijn bataljonscommandantencursus, om deze co-overdracht 
bij te wonen. Op de receptie heb ik, samen met marketentster Diana van 101 Gnbat, de tradities mogen 
uitdragen. Marijn, het ga je goed en je ziet: “Legerkorps” komt steeds dichterbij. Geerten, van harte gefeliciteerd 
met misschien wel een van de mooiste commandantenfuncties. 

Woensdag. Naar Utrecht voor overleg over de komende Vaandelgroet op 9 januari 2014 in Den Haag. Dit 
gebeurt met een behoorlijk gedetailleerde exercitie, zodat een meeting en oefenen wel noodzakelijk is. Alle 
eenheden van het ons regiment leveren deelnemers. 101 Gnbat blijft leading. Meer over de Vaandelgroet aan de 
Koning leest u in de week voorafgaand aan 9 januari. 
Daarna terug naar Vught om de spullen te laden voor de beëdiging en de laatste zaken met de deelnemers van 
het OTCGenie door te nemen. 

Donderdag. Naar Kampen voor de beëdiging die 11 Pagnbat daar heeft georganiseerd. Het OTCGenie levert 
ondersteuning door het leveren van onze vaste “ladyspeaker”, Jeannette Groeneveld en natuurlijk is de logistieke 

eenheid ook van de partij met het leveren van tenten en vlaggenmasten. Bernard Oude Nijhuis was ook van de 
partij om het een en ander vast te leggen op de gevoelige plaat. De ochtend werd gebruik voor het voorbereiden 
van de beëdiging en het controleren van de gemaakte afspraken. In de middag werden 61 jonge collega’s 
beëdigd op ons vaandel waarbij de eed of belofte werd afgenomen door onze rc, kol Van Cooten. 111 Pagncie 
was de eenheid die het buitengebeuren regelde. Het werd een schitterende beëdiging op een mooie 
buitenlocatie, de Nieuwe Markt, maar zeker ook binnen in de Stadsgehoorzaal en doordat wethouder Treep ook 
nog een paar woorden sprak werd het geheel nog beter. En natuurlijk schitterend om te zien was het feit dat er 
een aantal (regiments-) veteranen uit Kampen aanwezig waren bij de beëdiging; mannen bedankt. 
Na de toost op onze Koning en nadat de 61 beëdigde regimentsleden hun “uienrats” hadden genuttigd, kon de 
receptie aanvangen met het uitdragen van de regimentstradities. Een fotoverslag staat op onze regimentssite en 
op de facebookpagina van ons regiment. 

Vrijdag. Wat administratief werk en vrij. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 



 de Gngp van 11 Gncie LMB AASLT komt terug uit ‘de West’; 

 overleg met 11 Pagnbat over de eerste beëdiging in 2014 en de mogelijke genie-inzet bij ‘Sail Kampen’; 

 de Wapendag 2014 wordt weer opgestart met de eerste projectgroepvergadering. 

Hopelijk tot snel. 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

Weekbrief nr. 425 & 426 vàn de RA, dóór de RA. 2013-12-14 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 49. 

Het einde van 2013 nadert. Echter, ik heb een agenda die meer dan overvol is. Lees met me mee. 

Maandag. Na de normale weekopening, op weg naar Wezep, in bijzonder naar 11 Pagnbat. De bc en ba zijn 
weer terug na hun cursus en we moeten afspraken maken over 2014, waar weer een beëdiging voor 11 Pagnbat 
wacht. En als we iets willen met ‘Sail Kampen’, dan moeten we dat nu al opstarten. 
Na kort overleg met de driehoek van het bat is besloten om de beëdiging weer in Kampen te laten plaatsvinden. 
Mogelijke datum is 17 april 2014. Het regiment zelf gaat geen acties ondernemen tijdens ‘Sail Kampen’. 11 
Pagnbat gaat een voorstel doen aan de organisatie van ‘Sail Kampen’ over een programma dat ze kunnen 
aanbieden. Zeer waarschijnlijk gaat ons FKG daar ook een rol in betekenen. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, hou 
de weekmail in de gaten. 

Dinsdag. De dag begint in Vught, normale werkzaamheden dus. Rond de middag vertrek ik richting vliegveld 
Eindhoven. De geniegroep van 11 Gncie lmb keert terug van hun missie in de West. Ik mocht ze dus 
verwelkomen met onze regimentsborrel en deze keer hebben we maar eens een keer wèl het Mineurslied 
gezongen. Mannen, bedankt voor jullie inzet. Een goed verlof en tot ziens. 

Ondertussen was de eerste vergadering van de projectgroep Wapendag 2014 opgestart. Ik heb mijn best 
gedaan, maar helaas. Adj Peter Metsemakers heeft onze werkgroep uitstekend vertegenwoordigt. Ook zijn op 
deze dag de beide regimentsdiners geëvalueerd. Wat mij betreft kunnen we weer terugkijken op twee mooie 
avonden. 

 

Woensdag. Op pad naar het Veerse Meer. Genieduikers van 105 Gncie Waterbouw zijn in opdracht van 
Rijkswaterstaat bezig een oud Duits scheepswrak - in de Tweede Wereldoorlog werd dit gebruikt om mijnen te 
leggen - te bergen. Het hele schip is in drie stukken gezaagd, geknipt en met springstof gesprongen. Daarna 
werden de delen naar boven gehesen. Dit kon echter niet eerder dan dat de stukken van het wrak zandvrij 
waren. Een hele klus waar ze toch al een paar weken mee bezig zijn en het einde ligt ergens net voor de kerst. 
Na ontvangst op vaste grond gingen we met een schip naar het platvorm waar alle werkzaamheden 
plaatsvonden. Daar kregen we een rondleiding en vertelden de genieduikers waar ze mee bezig waren, wat er 

nog moest gebeuren en waar ze tegenaan liepen. We konden wel zien dat ze allemaal dolblij waren met deze 
grote opdracht. Zeker ook omdat er werd samengewerkt met Rijkswaterstaat en een tweetal bedrijven uit 
Zeeland. Ook de uiteindelijke bestemming van het (gedeeltelijke) wrak - n.l. een plaats in het bevrijdingsmuseum 
in Zeeland - is natuurlijk meer dan voldoende om je beste beentje voor te zetten. 105 Gncie WB bedankt voor de 
mooie dag. 

Donderdag. Een dagje kantoor om de uitnodigingen voor de uitreiking van de Herinneringspeld Genie op tijd de 
deur uit te krijgen. 27 januari 2014 is de geplande datum. Tegen die tijd kunt u ook lezen waarom e.e.a. wordt 
gewijzigd. 

Vrijdag. Weer een dagje Vught. Met als bijzonderheid dat we vandaag afscheid nemen van een stagiaire, die de 
afgelopen maanden in Utrecht bij CLAS heeft gewerkt en in het bijzonder in de nabijheid van een aantal genisten. 
Gedurende haar stageperiode heeft ze een aantal keer als marketentster opgetreden bij activiteiten in het 
Utrechtse, zoals op de regimentsverjaardag. Daar hebben we met een aantal enthousiastelingen iedereen 

getrakteerd op onze regimentsborrel en natuurlijk het pauzeloos spelende Mineurslied. Nogmaals bedankt voor je 
inzet en ik hoop dat je een mooie middag hebt gehad. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 



Volgende week. 

 Kerstdiners; 

 oefenen in het kader van de vaandelgroet; 

 kleden van het regimentsdetachement t.b.v. de Vaandelgroet. 

 

 

 

Kalenderweek 50 

Maandag. Geen weekopening, maar gelijk op weg naar Soesterberg, de KPU. Een deel van het 
regimentsdetachement moet worden gekleed in het CT van de Genie. Ook ik dus, samen met kpl-1 Vlaar van 103 
Constrcie die tijdens de Vaandelgroet aan de Koning mijn vaandelwachter zal zijn. Wij mochten voor, zodat we 

gelijk door konden naar Schaarsbergen, vliegveld Deelen. Daar kwamen alle vaandeldragers en vaandelwachters 
bijeen om te oefenen voor de vaandelgroet die op 9 januari wordt gebracht aan Koning Willem-Alexander in het 
kader van 200 jaar Koninklijke Landmacht. De ceremonie werd uitgelegd en er werd stevig geoefend. Het 
resultaat was ruim voldoende, zodat we de volgende dag niet meer terug hoefden te komen; mats dus. 
Daarna door naar het Geniemuseum. Daar was de jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst onder het genot van een 
drankje en een tapasbuffet. Ook werd de kans aangegrepen om terug te kijken op het jaar, mensen te bedanken 
en te verwelkomen en natuurlijk een blik op volgend jaar, waarin toch wel wat gaat veranderen. Geniemuseum 
met alle vrijwilligers, bedankt. 

Dinsdag. Zoals gezegd, we hoeven niet te oefenen. Dus de ochtend wat troep opruimen en ook weer spullen 
gereedzetten voor de komende dagen. 

’s Middag is de eindejaarbijeenkomst van de seniorenclub van Jo Hugens. Een mooie club, die het gehele jaar 
actief is en blijft. Ook hier een borrel en een Indische maaltijd en tijd om met elkaar te kletsen. Uiteraard mocht 
ik ook hier een borrel wegschenken en hebben we ons Mineurslied gezongen. 

Woensdag. Op weg naar Kampen. Julia Bont is afgelopen week overleden en vandaag is de uitvaart. Een koude 
maar zonnige en zeker emotionele dag. Ook vandaag had Julia nog wat touwtjes in handen. Ze wilde een witte 
kist, met de handjes van de kleinkinderen in kleuren op deze kist. Als het kan niet te donker gekleed en bij de 
koffietafel met zijn alle toasten met een port met bitterbal…. Thijs, zonen en dochter, kleinkinderen en familie, 
veels sterkte en “genistengeluk” de komende tijd. 

Donderdag. Weer naar Schaarbergen, vliegveld Deelen. Weer oefenen voor de vaandelgroet maar nu met een 
deel van de detachementen erbij. Ook de muziek was van de partij en ik denk dat het een mooie happening gaat 
worden. 

Dan nog even langs Wezep, 112 Pagncie. Daar kregen drie jonge kerels hun medaille voor 12 jaar eerlijke en 
trouwe dienst. Twee genisten en een TD-er die werkzaam is bij de cie. 
Uiteraard de tradities uitgedragen met ondersteuning van een marketentster vanuit de eigen cie (bedankt!) en 
omdat ik nog een afspraak had deze dag hebben we gezamenlijk de borrel genuttigd, nadat we gezongen hadden 
natuurlijk. 
Via Best naar Vught voor het kerstdiner van C-OTCGenie, toevallig ook nog eens onze rc. Een gezellige avond 
met lekker eten en waar ik, samen met mijn vrouw, relaxed kon aanschuiven. Kolonel, bedankt. 

Vrijdag. Vught; administratie bijwerken en een rondje Sappeursschool en PPS gedaan om wat bij te praten. 

Zaterdag en zondag. Geen bijzonderheden. 

Volgende week. 

 nog één Kerstdiner en één Kerstlunch; 

 ik moet onder het mes(-je) in Utrecht; 

 op de valreep een c-overdracht bij 414 CBRN Verdcie; 

 en echt op de laatste dag van dit jaar, de Burundi-club keert terug. Vrijdag 05.00 uur op Schiphol. 
Hopelijk geen boetes deze keer. 



Hopelijk tot snel. 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

Weekbrief nr. 427 vàn de RA, dóór de RA. 2013-12-31 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 51 en 52. 

Maandag. Een normale opening van de week. Geen bijzonderheden. 

Dinsdag. Een bezoekje aan het CMH in Utrecht en daarvan teruggekomen met wat hechtingen in mijn hand, een 
‘triggerfinger’. Volgens mij zijn wij militairen helemaal niet  ‘triggerhappy’. 

Woensdag. Een dagje Vught, dat wordt afgesloten met het jaarlijkse kerstdiner van de Wapenbroeders; 
afdelingen van bijna heel Zuid-Nederland zijn met een afvaardiging aanwezig. Een gezellig diner. 

 

Donderdag. Weer een dagje Vught met o.m. een kerstlunch van de staf van het OTCGenie. Daarna door naar 
Oirschot om de c-overdracht bij 414 CBRN Verdcie bij te wonen. Kap G. Desain heeft enkele maanden het 
commando waargenomen, bij afwezigheid van de commandant. Maj M. Hoogerzand neemt vanaf deze dag het 
commando over en is de trotse commandant van 414 CBRN Verdcie. Een mooie club met veel wapens en 
dienstvakken in huis. Ook geweldig dat deze mannen en vrouwen allemaal het Mineurslied uit volle borst 
meezongen. Marketentster Manon, normaal marketenster bij Bevo- en Transportdienst, was ook wel gecharmeerd 
van de genie-uitvoering. Ik zou bijna zeggen: “Dat is logisch!” 

 

Vrijdag. Om 03.00 uur in de auto; de mannen en vrouwen uit Burundi komen terug. Dus met zijn alle om 05.30 
uur de genieborrel en ons lied gezongen in aankomsthal 3 van Schiphol. Welkom terug en een goed verlof. 

Bij terugkomst bereikt mij via de rc het tragische nieuws van kol Wim Nijhout. Hij is overleden. U heeft er over 
kunnen lezen op de regimentssite. 

Zaterdag. Geen bijzonderheden. 

Zondag. Drie genisten, twee infanteristen en een genezerik keren terug van de ACOTA-missie. Dus weer om 
03.30 op pad naar Schiphol. Ook nu ons lied ten gehore gebracht en onze borrel gedronken (zie facebook). De 
rest van de dag in Amsterdam doorgebracht, want maandagochtend vroeg komt er een collega terug. 



 

Maandag. Om 04.30 naar Schiphol, maar nu vanuit een hotel in de omgeving. Kap Robert de Bruijn, terug van 
missie, verwelkomt. Uiteraard met een borrel en nu niet gezongen. Robert had geen moeite met de reserve 
borrel. Ook jij samen met vrouw en dochter een heel goed verlof gewenst. In de middag vertegenwoordigt de rc 
het regiment bij de uitvaart van kol Wim Nijhout. 

Het zit erop dit jaar. Een vervelend eind. Toch wil ik iedereen, bedanken voor zijn of haar inzet voor het regiment 
dit afgelopen jaar.  
Een goede jaarwisseling gewenst en op naar 2014. En voor de ‘echte’ genisten onder ons: ‘Wees voorzichtig met 
het vuurwerk!’ 

Hopelijk tot snel. 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

 

Weekbrief nr. 428 vàn de RA, dóór de RA. 2014-01-12 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Kalenderweek 2-2014. 

De eerste werkweek van het nieuwe jaar 

Maandag. Niet naar de eerste werkdag op het OTCGenie, maar gelijk door naar Schiphol. Om 10.00 uur was het 
verzamelen voor het voordetachement onder leiding van C-102 Constrcie, maj Kremers. Na het inchecken en de 
officiële toespraak was het natuurlijk tijd om de genietradities uit te voeren om onze regimentsleden 
geniewaardig uit te zwaaien. Ook de niet-regimentsleden - het gehele voordet was maar zo’n 14 man/vrouw sterk 
- hebben maar gelijk meegedaan met onze traditie. Ditmaal onder toezicht van de in grote getale aanwezige 
pers, het was zo erg dat ik mijn plekkie moest bevechten met een cameraman, maar ik heb gewonnen. Dus 
hebben we gezamenlijk in vertrekhal 2 van Schiphol ons Mineurslied gezongen en daarna hebben we onze borrel 
gedronken. Mannen en vrouwen, het ga jullie goed en zorg dat je behouden weer terug komt. 
Daarna toch even naar Vught. Kan ik in ieder geval de handen schudden en even snel de e-mail checken.  
Dus voor iedereen die ik dan nog niet heb gezien: “De beste wensen voor 2014.” en “Geen beloftes of 
voornemens hebben die je niet kunt nakomen.” 

Daarna toch weer terug naar Schiphol. ’s Avonds vertrekt ook het voordet van 105 Gncie Waterbouw naar 
Burundi. Onze mannen en vrouwen voeren daar constructiewerkzaamheden uit voor eigen training, maar tevens 
wordt met deze constructiewerkzaamheden aardig wat hulp geboden aan opvangtehuizen voor wezen, 
ziekenhuizen en natuurlijk ook aan de kazerne. Ook de geneeskundige troepen oefenen nu daar en ook deze club 



traint zichzelf maar geeft bv. ook instructie in ziekenhuizen etc. 
Nu in vertrekhal 3 met alweer het Mineurslied en onze borrel. Mannen en vrouwen, het ga jullie goed. 
Een mooie maandag kunnen we wel stellen. 

 

Dinsdag. Naar Den Haag voor een verkenning ter plaatse voor de Vaandelgroet die komende donderdag wordt 
uitgevoerd. En natuurlijk nogmaals het gehele draaiboek doorgenomen. Ik dacht te gaan voor alleen de ochtend, 
maar het werd wederom vroeg in de avond voordat ik thuis was. Zeker wel nuttig om beeld en geluid te hebben 
bij wat we gaan doen aanstaande donderdag. 

Woensdag. Een dagje Vught. Mijn spullen bij elkaar zoeken, de rc van de laatste details op de hoogte brengen 
en dat was het dan. Rustige dag. 

Donderdag. De dag van de ‘Vaandelgroet aan de Koning’ en dat met alle regimenten en korpsen van de 
Koninklijke Landmacht. Om 04.00 uur in de auto naar Rijswijk, IDL, daar ontmoeten we elkaar. De rc, die samen 
met alle andere rc’n en kc’n hun ding voorbereiden, en kpl-1 Vlaar van 103 Constrcie, die samen met mij in de 
vaandelgroep van de gevechtondersteuning zit. Om 06.00 uur komen de eerste bussen binnen en kort hierna 
vertrekken we naar het voormalig VROM-gebouw midden in het centrum van Den Haag. Hier konden we ons 
omkleden in het ceremoniële tenue en werden we per groep verder getransporteerd naar de plaats waar het 
allemaal gaat gebeuren, Plein 1813 te Den Haag. De rest van de ochtend is gebruikt om per groep nog wat te 
oefenen. Het detachement van het Regiment Genietroepen was inmiddels ook in Den Haag aangekomen en via 
het Maliveld ook naar het VROM-gebouw om zich daar om te kleden in het juiste tenue: CT Regiment 
Genietroepen. De detachementen hebben voorgeoefend in een parkeergarage in Den Haag en daarna ook nog 
een keer op Plein 1813.  
Vanaf 13.45 uur stond iedereen gereed om zijn taak in de ceremonie uit te voeren. En dat heeft u allemaal 
kunnen zien op de televisie. Niet gezien?? Toch even terugkijken via “Uitzending gemist”, het is de moeite waard. 
We hebben ons, net als alle andere regimenten en korpsen uitstekend gepresenteerd. Een minpuntje voor mij 
was dat de speaker vermelde dat ons detachement bestond uit militairen van 101 Gnbat, terwijl juist voor deze 
gelegenheid, alle eenheden van de genie hebben meegedaan. “Mannen en vrouwen van 101 Gnbat, 11 en 41 
Pagnbat, 11 Gncie LMB AASLT, hartstikke bedankt voor jullie inzet en geweldige uitvoering”. 

Ook een bedankje naar bureau C&P van CLAS. Een hele organisatie die, wat mij betreft, meer dan geslaagd is en 
ook voor herhaling vatbaar. 
Vrijdag. Thuis. 

Zaterdag. Ons Fanfarekorps der Genie houdt haar jaarlijkse Nieuwjaarsconcert in Vught. Kleinschalig, maar 
zeker zo gezellig. Uiteraard met een programma voor de dames erbij, zodat de muzikanten gelijk van het eerste 
trainingsweekend gebruik kunnen maken. Ook de rc was erbij,  samen met zijn echtgenote. We hopen natuurlijk 
weer op een bijzonder muzikale samenwerking dit jaar. 
Traditioneel werd als laatste nummer ons Mineurslied gespeeld. De zoveelste keer deze week en iedere keer om 
kippenvel van de te krijgen. Ook deze keer natuurlijk vergezeld met een borrel, die we deze keer dan samen met 
de muzikanten konden drinken. FKG, bedankt alweer. 

Volgende week. 

 opstart Wapendag 2014; 

 gouden medaille adj Hans Verduijn; 

 de hoofdmacht van Burundi roteert in; 

 en de Genie legt een krans bij het Monument Tarakan, op het militair ereveld te Loenen. 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

Weekbrief nr. 429 vàn de RA, dóór de RA. 2014-01-19 00:00:00 

Genisten, Regimentsleden, 

Eerst maar eens wat nummer verklaren. Het nummer zoals helemaal bovenaan vermeld in de kop van de 
weekbrief is het nummer van de daadwerkelijk uitgegeven weekbrief. In het verleden door ra Cees van Vessem 
opgestart en ik, ik ga er gewoon mee verder. 



In het begin van de weekbrief staat ook de kalenderweek vermeld, da’s dus de week die in deze weekbrief wordt 
neergeschreven. 

Kalenderweek 3-2014. 

Maandag. Weer eens een normale weekopening, waarbij we de agenda’s en de bijzonderheden van de week 
hebben besproken. ’s Middag deelgenomen aan de tweede ‘Wapendag 2014’ projectteamvergadering. Iedere 
werkgroep heeft zijn plannen gepresenteerd. Dit jaar is de opzet iets anders. Iets meer tijd voor samen sporten, 
herdenken, vertellen en natuurlijk ons feest. De infomarkt wordt op een ander moment in het jaar gehouden. 
Weer eens iets anders. 
Laat in de middag, samen met de csm 105 Gncie Waterbouw, Berton van Gaal, naar Schiphol gereden. De rest 
van de Burundi-gangers vertrekt vanaf Schiphol naar Bujumbura. Natuurlijk hebben we onze genietradities 
uitgedragen: dus met borrel en ons Mineurslied zijn de mannen en vrouwen vertrokken naar Afrika, Burundi. 

 

Dinsdag. Een dagje Vught met weinig bijzonderheden. 

Woensdag. Weer een dagje Vught. Bezig gehouden  met de tellingen van een aantal regimentsartikelen voor de 
verantwoording aan de Stichting Vrienden van het Regiment. 

Donderdag. ’s Ochtends heeft sgt Jorn Acke (leerling VTO-KMS Gn) het plan van de klas gepresenteerd aan de 
rc en mij. Uiteraard hebben we er in het kader van beroepsgericht opleiden weer iets van geleerd. Altijd handig 
als je van elkaar weet wat je van elkaar verwacht. 

Vrijdag en zaterdag. Geen bijzonderheden. 

Zondag. ’s Morgens naar Schiphol. De tweede club Mali vertrekt richting operatiegebied. Een pagngp van 41 
Pagnbat en 13 genisten van 101 Gnbat (102 Constrcie) en nog wat collega’s van andere wapens en dienstvakken 
gaan op pad. Eerst werd het detachement toegesproken door bgen Van Griensven, daarna kon ik met het gehele 
detachement onze tradities weer uitdragen. Dus ook de ‘exoten’ hebben onze borrel gekregen. Onder toeziend 
oog van vele ouders, familie, partners en natuurlijk de bij de genie nooit ontbrekende collega’s werd ons lied 
weer gezongen tussen vertrekhal 1 en 2 van Schiphol. Mannen en vrouwen, het ga jullie goed, goede missie en 
tot laterrrr. 
Daarna door naar het Militair Ereveld in Loenen. Het Korps Luchtdoelartillerie organiseert weer de herdenking van 
de omgekomen militairen op het eiland Tarakan. Het merendeel waren artilleristen, maar ook daar waren 
genisten bij betrokken. Een triest verhaal. Wilt u meer lezen, zie http://www.dutchdefencepress.com/?p=7617 

Namens ons regiment heb ik een bloemstuk gelegd bij het monument, wat eigenlijk een grafsteen voorstelt voor 
deze militairen die slechts een zeemansgraf hebben. 

Volgende week. 

 een bezoek aan Wezep; 

 voorbereidingen voor de uitreiking Herinneringsspeld Genie; 

 een jonge kap gaat de dienst verlaten 

 en er staan nog wat rotaties op de rol. 

Jullie Regimentsadjudant Regiment Genietroepen 

“Sodeju” 

 

http://www.dutchdefencepress.com/?p=7617

