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Van de Regimentscommandant, 
 
Voor u alweer het derde exemplaar van De 
Oranje Gelderlander. Het blad geschreven 
voor en door militairen van het Regiment 
Infanterie Oranje Gelderland. Ik ben verheugd 
dat aan de oproep om kopij aan te leveren 
gehoor wordt gegeven. Zo gaat het blad leven 
en draagt het bij aan de saamhorigheid. 
 
In het nieuwe jaar zijn we begonnen aan een 
ander hoofdstuk van het bataljon, en wel met 
de invoer van het nieuwe 
infanteriegevechtsvoertuig CV9035NL. Eind 
januari heeft de bravo-compagnie de eerste 
gevechtsvoertuigen in ontvangst genomen. 
Intussen heeft de compagnie alle voertuigen 
uitgeleverd gekregen en draaien alle 
pantserinfanteriepelotons in Amersfoort bij de 
Infanterieschool het opleidingsprogramma. 
Wat een verschil! De CV9035NL is in geen 
enkel opzicht te vergelijken met de YPR-PRI 
765. Het is natuurlijk wennen, maar we gaan er 
met het nieuwe gevechtsvoertuig er echt op 
voorruit. Gelukkig hoor ik van de bravo-
compagnie positieve verhalen en zijn de 
voertuigbemanningen enthousiast. 
 
Maar we zijn niet alleen bezig met het 
opleidingsprogramma CV9035NL. Ook zijn we 
druk met de voorbereiding en inzet Curaçao en 
ISAF en het reguliere trainingsprogramma. 
Kortom, volle bak en iedereen is met 
verschillende zaken bezig. Dus ik denk dat het 
programma genoeg uitdaging biedt. Het is 
natuurlijk wel zaak om die uitdagingen op te 
pakken. Er komt niets vanzelf naar je toe. 
Gelukkig zie ik dat genoeg mensen in het 

bataljon dat goed begrijpen en de geboden 
kansen ook pakken. 
 
Ik wil de aandacht vragen voor de mogelijkheid 
voor korporaals die de OLK hebben gevolgd 
om versneld tot sergeant te worden opgeleid. 
In een jaar uit en thuis. Op de site van de KMS 
is op Intranet de informatie te vinden, maar 
men kan ook terecht bij de OPC en de CSM. 
Een aantal mannen uit het bataljon hebben 
deze kans al gepakt. Tegen de twijfelaars wil ik 
zeggen, laat je overhalen en ga voor de 
mogelijkheid om versneld de sergeantstreep te 
halen! 
 

 
 
De Sectie 3 (Operaties/Opleiden & Trainen) 
van de bataljonsstaf is al druk in de weer met 
de jaarplanning 2011. Dat is het jaar waarin 
weer in groter verband in het buitenland gaat 
worden getraind. Dan worden niet alleen de 
gevechtspelotons in het verband van de 
compagnie getraind, maar ook de 
waarnemers, mortieristen, geneeskundige 
afvoergroepen etc. Nu per 1 augustus de 
ISAF-missie in Uruzgan wordt beëindigd, wordt 
de druk op de Koninklijke Landmacht minder. 
Je zou mogen verwachten dat het uitgeleende 
materieel weer terug komt, er meer 
opleidingsplaatsen ter beschikking komen en 
de inzetbaarheid van het materieel kan worden 
verbeterd door een grotere beschikbare 
hoeveelheid reservedelen. 
 



Vorig jaar hebben we niet onverdienstelijk 
deelgenomen aan de wedstrijden voor de 
CLAS-bokaal. In het overall-klassement zijn we 
zelfs eerste geworden! Ook dit jaar doen we 
weer mee. Dus als je zin hebt om deel te 
nemen, geef je op, doe mee met de training en 
zorg dat we winnen! In 2009 hebben we laten 
zien dat we dat als bataljon ook kunnen. Aan 
de kaderleden van het bataljon doe ik de 
oproep hun mensen toestemming te geven 
aan de wedstrijden en de voorafgaande 
training deel te nemen. 
 
Ik wens eenieder veel leesplezier. 
 
Uw Regiments- en Bataljonscommandant, 
Luitenant-kolonel F.Overdiek 
 
 
Van de BA 
HET INTRODUCTIEPROGRAMMA 

Een Latijns spreekwoord zegt: Verba docent, 
exempla trahunt. Dat is: Woorden geven 
instructies, voorbeelden leiden. 

Afgelopen woensdag 17 en donderdag 18 
maart 2010 is voor de eerste keer een 
introductieprogramma gehouden. Dit is 
bedoeld voor het personeel (kader en 
soldaten) die nieuw geplaatst zijn bij 45 
Painfbat RIOG. We gaan dit programma drie 
maal per jaar doen. 
Dit keer waren er 50 deelnemers. Dat is dan 
ook ongeveer het maximaal mogelijke aantal 
per keer. 
Het doel van dit programma is om het 
personeel zich bij de eenheid thuis te laten 
voelen. Dit gebeurt door hen voor te lichten 
over de tradities, de geschiedenis en het 
huidige reilen en zeilen van het Regiment 
Infanterie Oranje Gelderland. Dat is dan weer 
belangrijk voor de “esprit de corps” binnen het 
Regiment.  
In beginsel wordt het introductieprogramma 
uitgevoerd in de week van de beëdiging. Vóór 
dit programma vindt op maandag de uitleg 
over de inhoud van de eed of de belofte plaats. 
Deze wordt gegeven door de 
bataljonscommandant. Aansluitend is er op 
diezelfde dag het vooroefenen van de 
beëdiging op de Jan van Schaffelaar kazerne. 
Het introductieprogramma wordt uitgevoerd op 
woensdag en donderdag. 
Vrijdag is “de finale”; de beëdiging. 
 
Het tweedaagse introductieprogramma bestaat 
uit een aantal onderdelen: 
 
 

Dag 1 
Presentatie traditie en geschiedenis 
In het lesgebouw wordt door de BA, een 
presentatie gegeven over traditie en de 
geschiedenis van het Regiment. 
 
Bezoek kasteel Staverden 

 
Het nieuw geplaatste personeel brengt - onder 
leiding van de BA - een bezoek aan kasteel 
Staverden, waar de hertogen van Gelre 
woonden en het allemaal  
begon. 
 
Bezoek Infanterie museum 
s’Middags wordt een bezoek gebracht aan het 
Infanterie museum in Harskamp. Daar is onze 
historische collectie momenteel opgeslagen. 
De rondleiding wordt verzorgd door Majoor b.d. 
Storm (oud 45e man). 
Als wij gaan verhuizen naar de Jan Van 
Schaffelaar kazerne – mogelijk in 2011 - zal 
deze collectie ook hierheen verplaatst worden 
en kunnen we hier op de kazerne alles 
bewonderen.  
 
Dag 2 
Bezoek Grebbeberg 
Deze dag gaan we naar de Grebbeberg. Bij dit 
bezoek wordt uitleg gegeven over de 
gebeurtenissen aldaar in de meidagen van 
1940. De uitleg en rondleiding wordt verzorgd 
door deskundigen van het Nederlands Instituut 
voor Militaire Krijgshistorie.  
 

 



Jaarprogramma en loopbaanmogelijkheden 
Na het bezoek aan de Grebbeberg krijgen de 
deelnemers ’s middags een presentatie over 
het jaarprogramma van het bataljon en het 
schieten in de breedste zin van het woord. 
Deze presentatie wordt gegeven door de 
Sectie 3. Aansluitend geeft de RPD (Regionale 
Personeels Dienst) een voorlichting over de 
loopbaan mogelijkheden binnen en buiten het 
bataljon. 
 
Aan het eind is het hele programma door de 
begeleider – sgt Boeve (Ccie) -geëvalueerd. 
Men vond het geheel leerzaam en interessant. 
 
Jullie BA, aooi J.M.Rouw 
 
 

Cc ststcie 
 
Afgelopen kwartaal is weer een drukke tijd 
geweest voor de ststcie. De verkenners zijn 
volop in de voorbereiding op hun uitzending, 4 
sldn/ kpls van de staf gaan op uitzending als 
persoonsbeveiliger en zijn ook druk met hun 
training, de eerste oefening met anti tank is 
achter de rug en de volgende gaat alweer 
plaatsvinden in week 13 en men is druk bezig 
geweest met BMS en de voorbereidingen op 
de CV90. 
De eerste oefening met het anti tank peloton 
vond plaats in Havelte. Ook de Bcie was die 
week in Havelte aan het trainen. Het weer was 
erg slecht en toen ik met het voordetachement 
het oefenterrein in reed met mijn MB was de 
wereld om ons heen maagdelijk wit. Onder de 
sneeuw lag echter een booby trap klaar en tot 
de schrik van Elnt Senger in mijzelf zakten we 
met het vtg letterlijk door het ijs.  
 

 
 
 

De MB stond tot aan de motorkap in het water 
en was niet meer voor of achteruit te krijgen. 
Dit tot hilariteit van de toeschouwers. Ook voor 
kap de Groot van de S3 was dit reden om mij 
te trakteren op een telefoontje. Hij had in zijn 
verkenning in Alten Grabow een MB op zijn 
kant geparkeerd en dat is hem uiteraard fijntjes 
ingewreven. Nu zag hij zijn kans schoon om de 
rollen om te draaien. 
Ook de rest van de oefening kenmerkte zich 
door de grote hoeveelheid MB’s, die vast 
kwamen te zitten in de blubber. De Bcie is 
meer dan eens uit de sneeuw getrokken door 
een YPR. Heeft dat apparaat toch nog zijn nut.  
 
 

Mortiergroep B-cie 
 
De mortier groep van de Bravo Compagnie van 
het 45ste is een beginnende mortier groep met 
een missie, het behalen van de oefening 
grondplaat eind 2010. Dit is de oefening om te 
laten zien dat je als mortier groep volledig 
operationeel inzet baar bent op niveau 3. Om 
aan deze oefening deel te mogen nemen heb je 
een groep van 9 man nodig waaronder 2 
sergeanten.  
 

 
De 2 sergeanten hebben een apparte specifieke 
taak de één is de groeps-commandant en houd 
zich voornamelijk met de groep bezig. De 
andere sergeant is vuurleider en houdt zich 
bezig met de communicatie met voornamelijk de 
waarnemers in het voor terrein. Zij zorgen 
ervoor  dat hij de coördinaten krijgt van de 
vijandelijke posities. En met die  
gegevens zorgt de vuurleider ervoor dat de 
stuksbediening hun vuurcommando krijgen om 
het mortier op het doel te richten. 
De stuksbediening bestaat per mortierstuk uit 2 
soldaten en 1 korporaal, de korporaal is de 
stukscommandant/lader en daarbij het baasje 
van het mortierstuk. Hij controleerd de richter of 
de richting en elevatie kloppen, tevens 



controleerd hij munitie werker of hij zijn bommen 
goed geprepareerd heeft. Als laatste is er nog 
een hulpvuurregelaar / chauffeur.  
Deze zit bij de sergeanten in de Fennek. 
De mortier groep treed op met 3 Fenneks. We 
betrekken diverse soorten stellingen 
afhankelijk van de tijd die je krijgt om gereed te 
staan om te vuren. We kennen Quick Action 
waarbij we zo snel mogelijk een stelling 
moeten betrekken omdat de infanteristen in het 
voor terrein in een TIC  zitten waarbij onze 
vuursteun vereist is. Of het andere uiterste we 
hebben een trap 4 stelling waarbij we dusdanig 
veel tijd hebben dat we de stelling kunnen 
verkennen daarna kunnen betrekken, daarna 
een reservestelling en een verwisselstelling 
kunnen verkennen. Een reservestelling ligt 
binnen een straal van 300 tot 500 meter van 
de hoofd stelling. Stel dat je in je hoofd stelling 
onderkend word verplaats je je z.s.m. naar de 
reservestelling om nog steeds in dezelfde 
hoofdrichting toch het doel te kunnen 
bestrijden. Een verwissel stelling daar 
tegenover is benodigd voor als je vanuit je 
hoofdstelling niet het doelen gebied kunt 
bestrijden, en dus moet verplaatsen naar de 
verwisselstelling met een andere hoofdrichting. 
Als wij in stelling staan kunnen wij 
verschillende soorten vuuraanvragen krijgen. 
We kunnen doelen met onze brisantgranaat 
vernietigen in een vak van 70 bij 100 meter, bij 
duisternis zal dit echter niet van toepassing zijn 
dan gebruiken wij het éne mortierstuk om in 
een straal van 300 meter een doel te verlichten 
m.b.v. een licht-granaat.En met het andere 
stuk een aantal brisantgranaten te verschieten 
zodat wij toch vuursteun kunnen leveren in het 
voor terrein. Daarnaast hebben wij ook nog 
een rode-fosforgranaat  waarmee wij een 
rookscherm kunnen plaatsen van ± 150 meter 
hoog en 100 meter breed, daarnaast kan je 
ook een doel markeren door middel van een 
rode-fosforgranaat of een lichtgranaat. 

     ‘’You order,We mortar!’’ 

 

CLAS compagnie oefent op Aruba 
 
De op Curaçao geplaatste compagnie van 
het Commando Landstrijdkrachten heeft 
vorige week op Aruba op 
compagniesniveau geoefend.  
 

 
 
In de fysiek zware oefening kwamen aspecten 
als klimmen, kaart- en kompas en lange 
marsen voorbij. De climax van de oefening 
was een aanval op een vijandlocatie, 
uitgevoerd door alle drie de pelotons van de 
Alfa Compagnie van het 45e 
Pantserinfanteriebataljon van de 43e 
Gemechaniseerde Brigade. Verplaatsen in het 
nog onbekende grimmige terrein van Aruba, 
vergde voor de landmachtmilitairen de nodige 
inspanning. 
Plaatsvervangend groepscommandant 
korporaal Tiemen Post bevestigt dat: “Dit is 
pittiger dan in Nederland. In Nederland 
verplaatsen we ons over het algemeen meer 
met voertuigen. Hier doen we bijna alles te 
voet. Nu kunnen we deze vaardigheid mooi 
scherp slijpen onder deze zware 
omstandigheden.” 
 

 
 
De mariniers van de op Aruba gestationeerde 
32e Infanteriecompagnie verzorgden het 
oefenscenario en hadden een faciliterende rol. 
Door hun jarenlange ervaring en expertise met 
de lokale omstandigheden konden zij een 
uitdagende oefening voor hun 
landmachtcollega's voorbereiden. 
 



De oefening van de compagnie is nog niet ten 
einde. De pelotons keerden maandagmiddag 
met H.M. Pelikaan terug op Curaçao en gingen 
direct het veld in om daar de 
compagniesoefening onder andere samen met 
de Arubaanse Militie deze week af te ronden. 
 
 
BANKEN OVERDRAGEN AAN EREVELD 
LOENEN 
 
Het 11de Infanteriebataljon Garde 
Grenadiers en Jagers heeft twee banken 
geschonken aan Ereveld Loenen. In het 
afgelopen jaar heeft het bataljon geld 
ingezameld om deze gift te kunnen 
bekostigen. De onthulling werd gedaan 
door de bataljonscommandant de Lkol 
Timmermans in het bijzijn van diverse 
genodigden waaronder ook leden van het 
45ste RIOG. 
 
Het initiatief voor de voor de inzamelingsactie 
komt van mij, de adjudant Monster destijds 
werkzaam als CSM B/ Stiercie 11 INFBAT 
AALST GGJ en thans werkzaam bij het 45ste 
RIOG Sie3. Ten eerste was de inzameling 
opgezet omdat bij het graf van de Elnt Dennis 
van Uhm geen plek was om rustig bij het graf 
te overdenken. Zijn rustplaats wordt nog 
regelmatig bezocht door zowel van zijn oude 
peloton, het 2de van de B/ Stiercie 11 INFBAT 
AASLT GGJ als zijn latere peloton 2.4 van 45 
PAINFBAT RIOG. Ten tweede was dit “Uit 
respect voor de gesneuvelde militairen en om 
te benadrukken welke risico’s er aan het 
beroep kleven”. Samen met de oud-voorzitter 
de heer de Graaf van de 
Oorlogsgravenstichting en de oude 
bataljonsadjudant van het 11 INFBAT de 
adjudant Kuster één en ander verder 
uitgewerkt.  
 

 
 
Het eindresultaat was dat er ruim vijfduizend 
euro opgehaald was. Ook heeft de 
medezeggenschapscommissie een duit in het 
zakje gedaan net zoals de compagnieën. Ook 
zijn samen met het LFD Schaarsbergen de 
lantarens in het kerkje geschonken. Op 10 

februari jl. heeft de kleine ceremonie plaats 
gevonden. Tijdens de onthulling stonden Van 
Uhm’s oude pelotonsgenoten opgesteld bij zijn 
graf. Ook waren de Kpl1 Hack en de Kpl Norde 
aanwezig die bij dezelfde actie gewond zijn 
geraakt. Luitenant-kolonel Timmermans 
onthulde de bank door de regimentsvlag te 
verwijderen. “Een volk eert zijn helden”, zei hij 
in zijn toespraak. “we herdenken hier het 
ultieme offer dat een soldaat heeft gegeven 
voor de vrijheid van anderen.” Na een minuut 
stilte in acht te hebben genomen, bedankte de 
voorzitter van de Oorlogsgravenstichting de 
gulle gevers.  
 

 



Daarna verplaatsen de aanwezigen naar de 
nabijgelegen kapel waar tegenover het 
monument “De Vallende Man” de andere bank 
is geplaatst. Hier deed ik nog een kleine 
toespraak over hoe alles tot stand is gekomen 
en bedankte iedereen voor zijn bijdrage en in 
het bijzonder de adjudant Kuster voor zijn 
inspanningen om tot dit fantastische 
eindresultaat te komen. Ik hoop dat dit initiatief 
zich als een olievlek gaat uitspreiden en dat 
ander bataljons in de toekomst ook dergelijke 
sponsoracties zullen ondernemen. 

Aooi T.A.Monster 
Stoo Opm Sie 3 
45 Painfbat RIOG 

Uitzending April 2010

Afgelopen December kwam er een verzoek 
van het Bataljon of er 4 vrijwilligers waren om 
richting Afghanistan te gaan als MB’er ( Militair 
Begeleider ) voor ong. 5 maanden. 
De 4 vrijwilligers komen van de Staf en zijn 
oud gedienden van de: 

A-cie: Sld1 Peter 
B-cie: Kpl Mark ( Plv. ) 
C-cie: Kpl1 Frank ( Commandant )  
          Sld1 Kevin 

Wij hebben ons hier voor aangemeld en zijn 
kort daarna in een soort van opleidings traject 
gekomen. Omdat we onder leiding staan van 
de BSB hebben wij een 2 weekse cursus 
gevolgd tot MB’er bij de BSB. In week 05 
hebben de Kpl’s van de Staf een fysiek zowel 
mentale oefening in elkaar gezet in het teken 
van saamhorigheid en de skills en drills te 
controleren/verbeteren. Het was een 1 weekse 
oefening in Havelte waarbij we zijn aangeklikt 
bij het AT-Bcie waarbij we wel ons eigen 
programma hebben gevolgd. Dit was een serie 
aan vervolg opdrachten variërend van 
Contact/gewonden drills tot het graven van een 
k*t put!! 
Na wat verplichte opleidingen ( MGI/MGO ) 
voor de uitzending, zijn wij gereed om te 
vertrekken op 20 April naar KAF. 
Hierbij zullen wij onze functie als MB’er op ons 
nemen: Het beveiligen en begeleiden van de 
VIP’S. Bij VIP’S moet u denken aan Generaals 
tot en met (bekende) burgers die vanuit 
Nederland over komen. Deze rol zullen wij tot 
ong. eind augustus vervullen. 

We zien dit als een mooie en nieuwe ervaring, 
en zien jullie allemaal in augustus weer terug! 

Alfa compagnie helpt Haïti. 

Op 12 januari jongstleden werd Haïti 
opgeschrikt door een verwoestende 
aardbeving. In combinatie met de armoede in 
het land leidde dit tot een humanitaire ramp die 
nog steeds voortduurt. Vele landen leverde 
direct steun aan Haïti waaronder Nederland. 
Zo werd er direct een urban search and rescue 
(USAR) team gestuurd en werd de mariniers 
compagnie, die gelegerd is op Aruba, ingezet 
om de voedsel uitgifte vanaf marine schip de 
Pelikaan te beveiligen.  
Hoewel we er allemaal op hoopte, werd de 
CLAS compagnie in de west uiteindelijk niet 
ingezet op Haïti. Het feit dat er op Curaçao in 
de zelfde periode verkiezingen waren die wel 
eens woelig zouden kunnen verlopen, is een 
van de redenen geweest waarom we hier 
werden gehouden. Dit betekende echter niet 
dat we niet indirect iets hebben kunnen 
betekenen! 
Ongeveer anderhalve week na de aardbeving 
kregen we als 3de peloton de opdracht om op 
oproepbasis steun te leveren op vliegveld 
Hato. Die steun zou bestaan uit het bieden van 
hulp bij het in en uitladen van vliegtuigen van 
en naar Haïti.  
Vrijdag middag kwam het eerste vliegtuig aan 
met daarin de spullen van het USAR team. Met 
daarin hun gereedschap en overige goederen. 
De spullen werden vergezeld door 2 man van 
USAR. De verhalen die ze vertelde waren erg 
aangrijpend. Het moet in Haïti echt vreselijk 
geweest zijn. Ze vertelde dat de lijklucht soms 
duidelijk te ruiken was in de straten van Port 
au Prince en dat veel lichamen nog niet weg 
gehaald waren. Omdat ze van plan waren om 
te dineren met een wol pakketje, dat ze nog bij 
zich hadden, hebben we ze maar een warme 
maaltijd aangeboden op marine basis Parera. 
Vrijdag nacht kwam er nog een verzoek voor 
steun. Dit keer waren er maar 2 man nodig. 



De korporaals Paul Kanselaar en Leslie 
Benjamin zijn daarop naar Hato vertrokken. 
Hun taak was steun leveren bij het opvangen 
van tientallen wezen die door naar Nederland 
zouden reizen om daar, bij hun nieuwe pleeg 
ouders, een nieuw leven te beginnen. Dit was 
mogelijk omdat de adoptie procedure voor 
kinderen uit Haïti was versneld. Er waren al 
veel wezen, maar na de aardbeving helemaal 
en omdat ook de weeshuizen nu waren 
ingestort dienden de kinderen snel bij hun 
adoptie ouders terecht te komen. Wat de 
korporaals aantroffen in het vliegtuig was een 
erbarmelijke omstandigheid. De kinderen 
waren oververmoeid en behoorlijk geschokt 
van alles wat er gebeurd was. De paar 
vrijwilligers van het rode kruis die mee waren 
hadden er alles aan gedaan om de haastig 
opgezette vlucht zo comfortabel mogelijk te 
maken. In het vliegtuig rook het echter naar 
urine en praktisch alle kinderen huilden. 
Samen met de mensen van het rode kruis 
hebben Leslie en Paul hun best gedaan het de 
kinderen zo plezierig mogelijk te maken voor 
ze weer naar Nederland vertrokken. De hele 
nacht heeft op hun beide een diepe indruk 
achtergelaten.  
Zaterdag nacht werd er weer een beroep op 
ons gedaan. Nu met de hele club. Die nacht 
hebben we het complete USAR team 
ontvangen en hun bagage uitgeladen. Ook nu 
kwam er weer een weesje mee en de 
vereniging met haar nieuwe pleeg ouders was 
mooi om te zien.  
We hebben allen een diep respect 
overgehouden voor de mensen van het USAR 
team. Die onder zware omstandigheden naar 
overlevenden hebben gezocht. We zij allen blij 
dat we hebben kunnen bijdragen aan de 
toekomst van de weesjes, die nu bij hun 
nieuwe ouders aan een betere toekomst 
beginnen. 
Dus hoewel we niet naar Haïti zijn geweest 
denk ik toch dat we hier op Curaçao een 
nuttige bijdrage hebben kunnen leveren. 

 
SGT Plomp 
 
 

Eerste groene oefening MRAT 
 
Na een lang verlof was het dan weer zo ver, 
we gingen weer op oefening! Gelukkig zat het 
weer ons mee ( sneeuw, regen, hagel en noem 
maar op) zeg maar alles wat wij al een hele tijd 
niet meer hadden meegemaakt. Maar ja daar 
gingen we dan richting Havelte, door het 
slechte weer duurde de reis iets langer dan 
normaal, maar we zaten nog warm dus 
niemand van ons klaagde! 

Eenmaal daar aangekomen, gingen we lopend 
naar ons bivakterrein. Onderweg kwamen we 
de Kapitein en onze Luitenant tegen, die 
stonden daar te wachten tot dat iemand hun 
MB er uit kon trekken want door de sneeuw 
hadden ze niet gezien dat er zich een diepe 
plas had gevormd waar zij zich in vast hebben 
gereden. En met vast bedoel ik ook echt vast ( 
je kon alleen nog de ramen van de MB zien). 
Verder hebben we die dag de boogtenten 
opgezet waar de lessen in werden gegeven, 
en waar de Staf sliep. Daarna onze eigen Pup-
Tenten ( waar bij de meeste nog een raar 
luchtje in zat). De eerste nacht mochten we 
niet klagen want we sliepen gewoon in onze 
tent.  
De hele week stond in het teken van lessen 
(theorie en praktijk) dus de volgende ochtend 
begonnen we weer met lessen. Alleen het 
weer viel niet echt mee, we waren nog niet 
echt gewend aan de kou dus de meeste van 
ons hadden het dan ook goed koud. In de 
middag hadden wij les WLP maken en draaien 
en die avond gingen werd er een WLP 
gedraaid met het peloton dus dat was goed te 
doen ( en gelukkig bleef het die nacht ook 
droog). De volgende ochtend toen wij terug in 
ons bivak kwamen was de sport al aanwezig, 
dus kregen wij een leuke sportles. De opc was 
druk met het voorbereiden van zijn les, vallen 
uitzetten. Een van zijn vallen heeft zelfs goed 
gewerkt want toen hij de volgende ochtend 
ging kijken bij zijn hengel had hij een vis 
gevangen.  
S`avonds hadden we een verplaatsing bij 
duister met op locatie een schuilbivak. Alleen 
was er iemand van ons zo slim om met zijn 
voet in de sloot te stappen, het was een koude 
en natte nacht dus die is bijna de hele nacht 
bezig geweest om zijn voet weer warm en 
droog te krijgen, wat niet echt wou lukken! 
Gelukkig ging de terugverplaatsing sneller dan 
de heen verplaatsing! Toen we uiteindelijk 
weer op onze bivaklocatie waren aangekomen, 
zijn wij gaan HPG’en. Tot 1 van ons een hoop 
rare geluiden uit het bos hoorde komen, dat 
was onze luitenant die geen 2 dingen tegelijk 
kan doen: 1 hij was met zijn brander water aan 
het koken voor zijn thermos. 2 hij was zijn 
sokken aan het verwisselen. Dus je kunt al 
bijna raden wat er gebeurde, hij stootte met 
zijn blote voet zijn brander om en heeft het 
kokendhete water over zijn voet heen 
gekregen! Met tot gevolg: eerste en tweede 
graad brandwonden en een enkeltje Ermelo. 
En zo zag onze eerste oefening met weer dat 
we een tijd niet hadden meegemaakt er uit! 
Gelukkig hebben we ook nog veel kunnen 
lachen die week! 
 



Aruba 
 
Maandag 1 maart zijn we vanuit Curaçao met 
de Hr.Ms Pelikaan richting Aruba vertrokken. 
De Pelikaan is een bevoorradingsschip van de 
Koninklijke Marine en het stationsschip van de 
marinebasis Parera. 
Na een rustige heenreis kwamen we aan op 
Aruba waarbij we door Mariniers werden 
ontvangen en naar Marinierskazerne Savaneta 
werden gebracht. Daar aangekomen gingen 
we gelijk aan de slag en bouwden we ons 
tentenkamp op. Er volgden twee fysieke 
daagjes verzorgt door de Mariniers. 
 

 
 
Dinsdag begonnen we met een mars van 14 
kilometer en een middagje klimmen op de 
kliffen aan de Arubaanse kust. De volgende 
dag stond in het teken van een 
sportcompetitie. In de ochtend een amfibische-
Cross en een testje op onze “KaKo”(kaart-
kompas)-kennis. Die middag hadden we een 
voetbal toernooi. De winnende teams hebben 
een zeer mooie bekeren uiteraard de eeuwige 
roem in de wacht gesleept.  
 
Die zelfde nacht om 0400 begon de oefening 
waarbij de eerste groep van het 1e peloton  
een beachrecce met BostonWhalers uitvoerde 
en zo de kust veiligstelde voor het gehele 
peloton.  Vervolgens is het peloton opgerukt 
richting het eerste aanvalsdoel. Deze hebben 
we tot aan de ochtend onder waarneming 
gehouden, en bij het aanbreken van de dag de 
aanval ingezet. We betrokken, na de vijand 
verslagen te hebben een zogenaamde “Rest 
Over Day”(ROD). Uiteraard vanwege tactisch 
oogpunt, maar ook omdat de temperaturen 
oplopen overdag tot 40 graden. Hier pakte we 
onze rust om ‘s nachts weer op te rukken naar 
het volgende doel. Hierbij gaf het eerst 1e 
peloton steun aan de actie van het 3e peloton 
door als vuurbasis te fungeren.  
Daarna volgde voor het 1e peloton weer een 
ROD, maar deze was helaas van korte duur. 
De afstand tot het volgende doel was dusdanig 

groot dat we wel genoodzaakt waren bij 
daglicht te verplaatsen.  
 
We kwamen met de compagnie dicht op de 
vijand te liggen. Waardoor we erg alert 
moesten zijn. De oefenvijand in de vorm van 
Mariniers leken overal op te duiken, dit leverde 
de nodige problemen op met de bevoorrading. 
Die nacht rukte de complete compagnie uit om 
de vijand voor eens en voor altijd van Aruba te 
verjagen.   
Na een korte nachtrust mochten we dit vieren 
door te ontspannen op Aruba. Zo was een 
groot deel van de Compagnie te vinden op 
Moomba-beach. 
Na deze gezellige dag plus avond en een 
nachtje te hebben gerust was het weer tijd om 
de spullen in te pakken en oefening nog een 
weekje voort te zetten op Curaçao 
 
B-groep, 1e peloton. 
 
 

Bonaire 
 
Voor ons begon de oefening Bonaire 1 
februari. Na het inpakken en gereed maken 
van al het materiaal en PGU vertrokken we om 
4 uur s’ochtends met de bus richting het 
vliegveld Hato. 
Even het materiaal overladen in het vliegtuig 
en daar gingen we dan. In een gammel 
vliegtuig van een lokale vliegmaatschappij, 
waarmee we uiteindelijk 10 minuten later 
aankwamen op het vliegveld van Bonaire 
“Flamingo Airport”.  
 
Van daaruit zijn we met gehuurde pick-ups in 
colonne richting de ‘kazerne’ van het 
Vrijwilligers Korps Bonaire verplaatst. Eenmaal 
aangekomen hebben we snel onze locatie 
ingericht en konden we daarna het eiland gaan 
verkennen.  
Het eiland is relatief klein in vergelijking met 
Curaçao, er is 1 rondweg die op een klein 
stukje na de hele kust volgt en je zult er 
nergens een verkeerslicht tegenkomen. Die 
zijn gewoonweg niet nodig. In het terrein zijn 
veel nauwe onverharde paden waar we er ook 
achterkwamen dat de pick-ups niet zo 
terreinvaardig zijn als onze vertrouwde MB’s.  
 
De volgende dag begon de oefening dan echt. 
In het scenario was de neergestorte piloot 
Johnny Crash gevangen genomen door een 
terroristische cel op het eiland en het was aan 
ons om dit ‘high value target’ te bevrijden. Na 
het verkennen van de verschillende locaties 
wisten we uiteindelijk de locatie van de 
terroristische cel en de piloot vast te stellen. 



Daar begon het moeilijkste gedeelte. Het doel 
bevond zich op lastig terrein en leende zich er 
niet voor om volgens het boekje te worden 
verkend, daarbij zat er nabij het doel ook een 
populaire duikplek voor burgers. Al 
OTVOEMend zijn we tot de conclusie 
gekomen een wachtpost inrichten in burger, 
met als de dekmantel ‘de toerist’ de beste optie 
was. Vanaf dat moment begon de informatie 
over het doel langzaam binnen te druppelen. 
Een constante stroom van informatie die 
telkens weer in het plan moesten worden 
meegenomen en waarop de actie moest 
worden aangepast. Zelfs in de laatste paar uur 
voor de actie moesten er nog wijzigingen 
worden opgenomen in het plan vanwege 
informatie van een ‘groene’ verkenning. 
Desalniettemin heeft ons peloton laten zien 
flexibel te zijn, door om te kunnen gaan met 
dat soort wijzigingen.  
22.00 was het dan zover, de actie ging 
beginnen. In rap tempo werd er door de A-gp 
een binnen- en buiten ring geformeerd waarna 
de B en C-gp het doel binnenvielen. Op 
Agressieve wijze werd de vijand, die vanuit alle 
kanten kwam uitgeschakeld en werd de piloot 
uiteindelijk bevrijd. Een geslaagde actie dus. 
 
Na het harde werken was er natuurlijk de 
laatste dag ook nog tijd om even te genieten 
van het eiland. Lekker loungen op het strand, 
genieten van de rust en natuur (zowel boven 
als onder water) en met een lekker pilsje op 
terras langs de kust genieten van de zon. 
De volgende dag was het weer tijd om terug te 
keren naar Curaçao. Echter deze keer hadden 
we Miss Carnaval Curaçao als stewardess die 
onze vlucht zeer interessant maakte. 
Al met al hebben een gecompliceerde 
opdracht en het mooie eiland bijgedragen aan 
een leuke en zeer leerzame week. 
 
Sgt Zwalve A-cie 3-pel 
 
 

Eindoefening Wacawa 
 
Na een rustperiode van 12uur, waarin de 
compagnie zich kon verspreiden over het 
strand en de hoofdstad van Aruba, zouden we 
maandag rond het begin van de middag met 
de Pelikaan richting Curaçao gaan. Daar 
gingen we onze eindoefening vervolgen. 
Rond 13.00 konden we met bussen richting de 
haven waar de boot zou liggen. 
 

 
 
Daar aangekomen was er nog geen boot te 
zien. Er was een kleine vertraging die al snel 
uitliep na een vertrek tijd van 18.00. Toen we 
eenmaal aanboord waren was het al snel erg 
rustig. Iedereen probeerde nog iets slaap in te 
halen. Na een reis van ongeveer vijf uur waren 
we terug op onze eigen kazerne. Hier stonden 
nog enkele taken op ons te wachten, voordat 
we gevechtsgereed waren. Na onze tassen uit 
de boot gehaald te hebben, munitie opgetopt, 
voedsel opgehaald en een aantal andere 
dingen gedaan te hebben waren we klaar om 
onze eindoefening voort te zetten. 
Met bussen gingen we richting het vliegveld, 
waar onze actie begon. Daar aangekomen was 
het snel omhangen en verplaatsen. Om de 
verloren tijd in te halen ging het tempo van de 
verplaatsing omhoog. Na een tegen slag in het 
plan kwamen we aan bij onze eerste ROD 
(rest over day) locatie aan. Het slapen valt vies 
tegen overdag, ondanks dat je toch een nacht 
door getrokken hebt. 
 

 
 
In de middag ging er een groep op patrouille, 
om te verkennen voor die avond. Ze kwamen 
terug met het nieuws dat de geplande actie 
niet door kon gaan. Dus de kapitein kon zijn 
plan voor de 2de keer in korte tijd wijzigen, 
dankzij het terrein in Curaçao. S’ avonds 
vertrok er een peloton een halfuur voor dat de 



compagnie zou vertrekken. Dit om de route vrij 
te maken van vijand zodat niet de gehele 
compagnie gebonden zou raken.  
Richting de 2de ROD hebben we bij nacht een 
extra rust in gelast, hierdoor hebben we toch 
nog een paar uutjes slaap kunnen pakken. 
Zelfs in Curaçao kun je het koud hebben ‘s 
nachts. Bij ochtend schemering gingen we 
verder richting mogelijke vijand locatie. Bij 
zichtcontact met een militair kamp hielden we 
halt en richtten we daar onze ROD in. Al snel 
bleek dat het waargenomen militaire kamp niet 
ons doel was. Die middag kreeg de kapitein 
informatie van Amerikaanse verkenners, zo 
wisten we waar de vijand locatie was. 
Tegen de avond gingen we verplaatsen 
richting het opgegeven punt. Daar in de buurt 
aangekomen namen twee pelotons een 
rondom in en het andere peloton was al op een 
andere locatie dicht bij de vijand. Rond de 
ochtend werd bekend dat de locatie van de 
vijand op een andere locatie was dan 
aangegeven door de Amerikanen. Wel hadden 
we zicht op het kamp.  
Het aanvalsplan was gemaakt en tegen 12.30 
begon de actie. Dankzij het peloton die elders 
in het gebied veel aandacht trok door te vuren 
op de vijand, en 1 peloton die over open terrein 
sprongsgewijs verplaatste kon het derde 
peloton ongezien verplaatsen richting het 
kamp. Voor de vijand zijn de twee pelotons 
ontplooid en over het doel gegaan. Na een 
overduidelijke overwinning keerden we terug 
na het begin punt van het oefenterrein, waar 
een koud, maar verdiend biertje op ons stond 
te wachten. 
 
Sld1 Kroeze, 2e pel A-gp 
 
 

Sie S4 
 
Omstreeks december 2008 zijn Danny en ik 
binnen gestroomd bij de batstaf. Wij komen 
beide weg bij de bravo compagnie en waren 
na de uitzending Afghanistan allebei op zoek 
naar een nieuwe functie. Na wat informeren 
vingen wij op dat er een aantal functies vrij 
zouden komen bij de staf compagnie. Wij 
hadden een bepaald beeld van manschappen 
functies bij de staf en verwachtte 
werkzaamheden met relatief weinig inhoud, 
zodat wij ons volledig konden richten op een 
studie. Een studie volgen was dan ook een van 
de voorwaarden waar wij aan moesten gaan 
voldoen om aangenomen te worden. In de tijd 
dat wij bij de batstaf zitten hebben wij 
ondervonden hoe belangrijk het is voor een 
bataljon om een goed samenwerkende en 
functionerende staf te hebben en gaan we 

proberen uit te leggen, wat de taken van die 
Sie S4 in het grote plaatje zijn.  
Volledig gevuld bestaan wij uit 6 man sterk. 
Tweemaal officier: een Majoor en een Kapitein. 
Twee keer een onderofficier bestaande uit een 
Adjudant en een Sergeant-Majoor en twee 
Soldaten. De S4, een van de vijf secties, 
draagt zorg voor de logistiek en worden ook 
wel de Delta van het bataljon genoemd. Alles 
wat te maken heeft met transport aanvragen, 
munitie, brandstof, documentatie, 
kantoorartikelen, nieuw materieel en voedsel 
loopt dan ook via ons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Majoor en Kapitein houden zich vooral 
bezig met de grote logistieke projecten zoals 
de invoer van nieuwe voertuigen en de 
instroom van ander materieel. Ook houden zij 
overzicht over de andere logistieke processen 
en probleemstellingen binnen het bataljon. De 
officieren houden zich vooral bezig met macro 
management. De Sergeant Majoor is 
verantwoordelijk voor de vredesbedrijfsvoering. 
Hij houdt zich met name bezig met de interne 
logistiek van de Sectie 4. Vervolgens heeft de 
Sectie 4 nog een Adjudant. Hij zorgt voor de 
vervoersaanvragen binnen het bataljon en 
andere diverse logistieke aanvragen vanuit het 
bataljon.Ten slotte zijn er nog de Soldaten van 
de Sectie 4 die zich vooral bezighouden met 
de documentenvoorziening en 
kantoorartikelen. Ook houden wij ons bezig 
met de combi planning en zorgen we voor ons 
eigen materiaal. 
 



De werksfeer is bijzonder goed binnen de 
Sectie. Tijdens het serieuze werk is natuurlijk 
altijd tijd voor een grapje. De werknemers van 
de Sectie 4 dragen allemaal hun steentje bij 
aan deze goede en productieve werksfeer. 2 
keer per jaar trekken we met z’n allen erop uit 
om iets gezelligs te gaan doen. Zo zijn we in 
Oktober 2009 nog met z’n allen wezen 
‘’boerengolfen’’.Met dit uitje was ook 
de Bevo/Behgp van de partij. Ook zijn we in 
Maart van dit jaar nog wezen bowlen en 
steengrillen, dit was uiteraard ook weer 
beregezellig!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
We kijken nu terug op een zeer leerzame, 
gezellige en bovenal productief jaar. De kijk op 
het werk is 180 graden gedraaid in de 
positieve zin. Een baan om aan te raden. 
 
 

Nieuwe Kuikens 
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BINNENKOMST CV90 BIJ 45 PAINFBAT 
RIOG. 
 
02 april jl was een historisch moment voor het 
45 Painfbat RIOG. 
Op deze dag werd er definitief afscheid 
genomen van de YPR en rolde het nieuwe 
pantservoertuig voor de pantserinfanterie, de 
CV90 de poort van de GSK in Ermelo binnen. 
De BC 45 Painfbat RIOG, de Lkol Overdiek en 
de Loco burgemeester van Ermelo, dhr. 
Nederveen knipte bij de hoofdpoort van de  

GSK een lint door. Met deze symbolische daad 
werd er van een tijdperk afscheid genomen en 
werd er met het oog op de toekomst een 
belangrijke stap voor het 45 Painfbat RIOG 
genomen met de invoering van dit fantastische 
gevechtsvoertuig. Na het doorknippen van het 
lint denderden de vier CV90 van het 2e pel van 
de Bcie de poort van het GSK binnen. Na 
uitleg en een rondrit met de genodigden 
eindigde deze historische dag met een hapje 
en drankje in de Vaelen Huill. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




