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Voorwoord commandant 
 
Ik schrijf meestal blije dingen op in het 
voorwoord, want daar is bijna altijd een goede 
reden voor. Soms lukt dat niet. Dit is zo’n keer. 
Op donderdag 30 juni is de uitvaartplechtigheid 
van de Sgt1 Mark Berwers (OPC 3e pel Acie) 
in Dordrecht gehouden. Hij is overleden na een 
langdurig ziekbed. Het was een trieste dag, 
anders laat zich het niet omschrijven. Vele 
leden van het regiment waren bij de uitvaart 
aanwezig om de familie te steunen en Mark de 
laatste eer te bewijzen. Dit werd door de 
familie zeer gewaardeerd. Mark laat een vrouw 
en kind na. Ik spreek de wens en hoop uit dat 
zij de kracht vinden om het verlies van Mark te 
verwerken. 
 
Het eerste half jaar van 2010 zit er bijna op. In 
juli en augustus gaan we genieten van het 
zomerverlof. Maar wat een turbulent half jaar 
hebben we achter de rug! We zijn begonnen 
met de invoering van de CV90 bij de A- en 
Bcie, zijn met een tirailleurcompagnie geleverd 
door resp. de A- en de Ccie ter sterkte van 101 
man op Curaçao, hadden een 
pantserinfanteriepeloton, een waarnemers- en 
geneeskundige afvoergroep, plus enkele 
onderofficieren voor de Battle Group staf 
ingezet voor ISAF in Uruzgan. Nu zijn er nog 
vier militairen van de bataljonsstaf ingezet bij 
het Contingentscommando in Kandahar en 
enkele officieren en onderofficieren voor de 
Staf van de TFU. Het verkenningspeloton heeft 
haar voorbereidingen afgerond en vertrekt 
begin juli als onderdeel van de Redeployment 
Task Force. Op de kazerne hebben de 
nadetachementen zich met allerlei loslopende 

klussen beziggehouden en zijn de ODBgpn 
omgeschoold op de Leopard 1 Berging. We 
hebben voorts deelgenomen aan de 
Landmachtdagen 2010, doen mee aan de 
beproeving van Battlefield Management 
System, hebben tijdens de KL-
schietwedstrijden de Prins Bernhard Troffee 
gewonnen, talloze steunverleningen uitgevoerd 
en ga zo maar door. Kortom, het bataljon is in 
volle vaart bezig met een heleboel 
uiteenlopende activiteiten. 
 
Een hele belangrijke mijlpaal voor het bataljon 
is de invoering van de CV90, want dit is het 
gevechtsvoertuig voor de pantserinfanterie van 
de toekomst. Met weemoed hebben we 
afscheid genomen van de YPR-PRI vanwege 
de “bewezen diensten”. De aftrap met de CV90 
is goed verlopen. De omscholingscursus wordt 
door de meesten gewaardeerd en de eerste 
oefeningen “Pantserbivak 1” en de SOB in 
Bergen zijn goed bevallen. Het materieel heeft 
zich goed gehouden. Er was weinig uitval 
vanwege technische mankementen. Wel is 
inmiddels duidelijk dat de CV90 even een 
andere behandeling nodig heeft dan de YPR. 
We moeten secuur werken en er bovenop 
zitten met het onderhoud. Doen we dat niet, 
dan functioneert de CV90 niet en gaat het 
voertuig gegarandeerd defecten vertonen. 
Daar komt nog bij dat het voertuig veel 
complexer is. Er moet dus meer energie en 
aandacht worden gegeven aan het 
gevechtsvoertuig. Dat is dan ook prioriteit 
nummer één voor de voertuigbemanning. Die 
kunnen er dus niet zo gemakkelijk nog even 
een paar klussen bij doen, Loont het, al die 
moeite? Ja natuurlijk! De CV90 heeft immers 
een geweldige gevechtskracht waarmee we 
elke tegenstander aankunnen. 
 

 
 
 



Een maand geleden heb ik besloten dat we op 
de maandagmorgen tijdens de bataljonssport 
alleen nog maar PT (Physical Training) gaan 
doen. Waarom? Omdat PT onder het motto 
“stiekem sterk”, vele malen effectiever is als 
een rondje hardlopen. Fysieke kracht en 
uithoudingsvermogen is één van de belangrijke 
pijlers waarop het huis van de infanterie is 
gebouwd, samen met schieten, wapenleer, 
groepsdrills en overleven op het gevechtsveld. 
Daar moet dan ook met regelmaat aan worden 
gewerkt. Gelukkig zie ik dat het gros dat ook 
doet, ook in de vrije tijd, ’s avonds in het 
sportgebouw. Maar er zijn enkelen die nog wel 
een extra prikkel kunnen gebruiken. Want het 
kan toch niet zo zijn dat een overste van 47 
jaar oud kerels van 20 jaar voorbijgaat op de 
touwbaan! Dezelfde discipline van het trainen 
van het lijf geld ook voor herstel, als je 
geblesseerd bent. Ik verwacht van 
professionele militairen dat zij er alles aan 
doen om zo snel mogelijk weer volledig 
inzetbaar te zijn. Dat betekent je in de vrije tijd 
misschien tijdelijk een stapje terug doen (b.v. 
even niet meer voetballen), maar in ieder geval 
actieve deelname aan de aangepaste sport-
medische training (SMAT). 

Ambassadeurs 
 

 
 
Als eerste wil ik de familie – in het bijzonder 
Inge en Vera - , vrienden en ons allemaal als 
Oranje Gelderlanders veel sterkte toewensen 
met dragen van het verlies van onze collega 
sgt1 Mark Berwers. 
We hebben op een waardige wijze afscheid 
van hem kunnen nemen in Dordrecht. 
Bedankt voor jullie aanwezigheid daar. De 
zaken die door “de maten” werden uitgevoerd 
zoals de dodenwacht, de draagploeg en de 
toespraak van de collega’s waren 
indrukwekkend. Mark, rust zacht. 

 
Ik wens eenieder weer veel leesplezier met 
deze uitgave van de Oranje Gelderlander. Ook 
iedereen een goede en prettige vakantie 
toegewenst. Goed uitrusten en ontspannen, 
dan zien we elkaar weer na de vakantie voor 
het ongetwijfeld turbulente tweede halfjaar van 
2010. 

 
Oranje Gelderlanders, 
Nooit heb ik er zo bij stil gestaan dat wij als 
militairen ambassadeurs voor ons vak en ons 
bedrijf zijn. Pas vertelde echter iemand mij dat 
er in Nederland 3500 woonkernen zijn. Als je 
nu het aantal militairen deelt over het aantal 
woonkernen, kom je op gemiddeld twintig 
militairen per woonkern. Ermelo is er één, 
maar ook Amsterdam. 

 
 
Jullie regiments- en bataljonscommandant, 
Luitenant-kolonel F.Overdiek 
 
 Twintig is dus maar weinig. Als jij in uniform 

met de auto reist, weet zeker het grootste deel 
van de straat waar jij woont dat je militair bent. 
Als je dan thuisgekomen in een correct tenue 
uit je auto stapt, valt dit ook op. Wees een 
ambassadeur voor ons mooie beroep: 
beroepsmilitair. Als je in burger reist ben je die 
ambassadeur niet. Schaam je niet zou ik 
zeggen. Straal het uit. Heel Nederland weet 
zeker sinds onze missie in Afghanistan, dat we 
geen padvinderij zijn. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Een echtgenote van een collega werd 

aangesproken door een mevrouw uit de straat, 
die voorzichtig vroeg of er iets mis was met 
haar relatie. Ze had “het uniform” al een tijdje 
niet meer in- en uit de auto zien stappen. De 
vrouw van de collega vertelde haar dat het dat 
niet was, maar dat haar man sinds enige tijd 
op uitzending was. Ze had tijdens deze periode 

 
 
 
 
 
 
 
 



steeds belangstellende vragen en heeft met 
deze “buurvrouw” nog steeds plezierig contact. 
 

 
 

 Het beroep wat wij hebben is niet zomaar wat. 
Van ons wordt niet voor niets – net als bij een 
arts of een notaris – een belofte/eed 
afgenomen. Bij nacht en ontij, weer of geen 
weer, in binnen- of (verre) buitenlanden 
moeten we de vrede handhaven. Daarbij 
kunnen we gewond raken of zelfs omkomen. 
Dat weet heel Nederland toch!!!!!! 

 
Op 11 mei zijn Sgt1 Ziermans (Bcie), sld1 Kok 
(Bcie), Kap Donker (Ststcie), Kpl Verkaart 
(Ststcie) en sld1 Drost (verkpel) vertrokken 
richting Eupen. Aangekomen op de kleine 
kazerne waar de academie is gevestigd 
werden we gastvrij opgevangen en kregen we 
een slaaplocatie toegewezen. Asl zijn we het 
parcours wezen verkennen. Dan ben je ook nog werkzaam bij één van de 

oudste eenheden van de Koninklijke 
Landmacht met een roemrijke geschiedenis, 
die loopt van de Slag bij Nieuwpoort en 
Waterloo tot Afghanistan en Curaçao.  

De start van de wedstrijd vond plaats boven op 
een heuvel op een sportcomplex. Het 1e 
gedeelte bestond uit een daling van ongeveer 
3 km waarna er uiteraard weer gestegen 
moest worden. In 1,5 km dienden de 
deelnemers een stuwdam te bedwingen van 
120 meter hoog! Na deze loodzware klim, waar 
velen op stuk gaan, werd er weer gedaald om 
vervolgens, 1 km voor het einde, over te gaan 
in weer een zware klim. Tegen die tijd weten 
de meeste deelnemers niet meer waar ze nog 
kracht vandaan moeten halen. Boven 
aangekomen was de finish. 

Diegene die dat niet weten, mogen en moeten 
door o.a. jou uitstraling als trots militair de 
overtuiging krijgen dat jij een professional bent. 
Regel dat. Ook als je morgen in je GVT loopt 
te shoppen in de plaatselijke Albert Hein. 
Oranje Gelderlanders: “Ga ervoor!!!”. 
 
Jullie Bataljons en Regimentsadjudant 
Aooi J.M.Rouw 
   
Marathon estafette Eupen 
 
Net over de grens tussen Limburg en België 
ligt het plaatsje Eupen. Hier wordt elk jaar een 
marathon estafette georganiseerd door de 
Belgische defensie sportacademie. Deze 
loodzware wedstrijd door het heuvelige 
Belgische landschap trekt elk jaar meer dan 
1000 deelnemers uit 7 verschillende landen. 
Vorig jaar heeft het 45e deelgenomen met een 
team en ook dit jaar is er een team in de 
richting gegaan.  
 

 
 
Op 12 mei was het dan zover. Elk teamlid 
moet 8,5 km afleggen en vervolgens het 
volgende teamlid aantikken. Na de 5e 
deelnemer stopt de tijd en heeft het team 
gezamenlijk een marathon afgelegd. Het weer 
was koud en nat. Door het 125 jarige jubileum 
van de Belgische defensie sport academie was 
het dit jaar extra druk aan de start. 



230! Teams van 5 man namen deel. Veel 
landen hadden teams van hun sportacademies 
uitgevaardigd. De concurrentie was dus zwaar.  

De maandag van week 25 was het laatste 
oefenmoment, de dag erop zouden we 2 
herbegravingen doen. Daarna zou de laatste 
herbegraving van de Sld Johannes Kraan op 
donderdag plaats vinden. Deze laatste 
ceremonie zal door veel nabestaanden worden 
bijgewoond. Er werd ons ook verteld dat we 
rekening moesten houden met ‘landelijke’ pers. 
Hierdoor zat bij ons de spanning er natuurlijk 
flink in. 

eUiteindelijk zijn we 4  geëindigd in het 
internationale klassement en in het overall 
klassement zaten we binnen de top 30. Helaas 
zijn we dus niet in de prijzen gevallen, maar 
kunnen we wel tevreden zijn over het resultaat. 
Elk teamlid heeft alles gegeven op het zware 
parcours. Alle ingrediënten, die passen bij de 
infanterie komen bij deze wedstrijd naar voren: 
teamspirit, doorzettingsvermogen en de wil om 
te winnen. We kunnen terugkijken op een 
mooie ervaring. 

 

 
Kap S. Donker 
 
 
Herbegraving Grebbeberg juni 2010 
 
 
GREBBEBERG,  22 juni 2010 
- In week 23 werden wij als Mortiergroep van 
de A-“Boeaja”-Cie gevraagd om 3 
herbegravingen uit te voeren van Oud 
collega’s die gesneuveld zijn in de 2

 
 

e De ceremonie zag er kort samengevat als volgt 
uit. Eerst werd de kist geschouderd in het 
bijgebouw van de begraafplaats. Hierna werd 
de formatie aangenomen. Deze formatie 
bestond uit een tamboer die de dodenmars ten 
gehore bracht, gevold door de uitvoerende 
officier (kapitein b.d). Hierna volgde de 
draagploeg met de kist. Daarachter de 
bloemendragers en als laatste volgden de 
nabestaanden. Vervolgens stopte de 
draagploeg na een moment van exercitie bij 
het graf. Nadat de draagploeg een kwartslag 
gedraaid was en zo boven het graf uitgelijnd 
stond kon na het spelen van ‘The Last Post’ en 
een woord van de dominee, de kist in het graf 
worden gelaten. Na het terugmarcheren werd 
er nog even nagesproken over hoe de 
ceremonie verlopen was. De donderdag waren 
we nog uitgenodigd door de nabestaanden 
voor een hapje en een drankje, waarbij grote 
dank was uitgesproken door de oudste dochter 
van de gesneuvelde Sld Kraan. 

 
Wereldoorlog. Wij waren trots dat  
ons deze eer werd toebedeeld.  
 
Er werd ons een oefenkist aangeboden door 
de Bergings- en Identificatiedienst KL, 
waarmee we de excercitie konden beoefenen. 
Week 24 stond voor ons dus in het teken van 
het oefenen van de herbegraving. We werden 
begeleid door een Kapitein b.d. van Bureau 
Ceremonieel en Protocol. Deze heeft ons van 
allerlei tips voorzien. Met wat kleine 
aanpassingen hebben we ervoor gezorgd dat 
alles er goed uit zag. Het was tevens de eerste 
keer na de 2e Wereldoorlog dat een 
soortgelijke herbegraving plaats vond. Het was 
voor iedereen dus een ‘Pilot’ en een aantal 
handelingen moesten ter plaatse bedacht 
danwel aangepast worden. Na veel oefening 
ging het er uiteindelijk fatsoenlijk uit zien. 
 

 
Dit was een samenvatting van onze zeer 
bijzondere en vooral eervolle taak. 
 
De Mortiergroep A- “Boeaja”-Cie 
 
 
 
 
 

 
 



 
                   Uit de historie van  
             ORANJE GELDERLAND. 
 
     De bijna vergeten gebeurtenissen: 
 

De treinkapingen uit de jaren ’70  
       van de vorige eeuw. 

 
 
     Onlangs reisde ik per trein van Groningen 
terug naar de Veluwe. 
In een flauwe bocht tussen de stations Haren 
en Assen ligt aan de linkerzijde nog steeds een 
golfterrein met het bijbehorende clubhuis. 
Die bocht in de rails was in 1979 de plaats 
waar een passagierstrein 3 weken lang 
gegijzeld werd door Molukse jongeren uit 
Smilde en andere plaatsen in Drenthe. Boos 
en gefrustreerd waren ze omdat de 
Nederlandse regering te weinig deed om hun 
ideaal, de aan hun ouders destijds beloofde 
vrije republiek Ambon, deel van Indonesië, te 
realiseren. 
     Er waren in die tijd ook bezettingen van een 
school in Smilde en het provinciehuis in Assen, 
allemaal om de druk op de regering te 
verhogen. 
 
     Het terrein rondom de trein, verdeeld in een 
binnenste en een buitenste ring, werd al die tijd 
bewaakt door Rijkspolitie, Marechaussee, 
Mariniers en commando’s, maar ook, als 
aanvulling hierop, door eenheden van de 
Koninklijke Landmacht van bataljonsgrootte en 
in eerste instantie deel uitmakend van de 
Rampenbrigade (42e) in Assen. 
     Het 45e heeft ook een hele week die taak 
(afsluiten van en controle op toegangswegen, 
observeren van de trein, enz.) uitgevoerd. De 
diverse posten werden afgelost vanuit een 
bataljonsbivak in het bos bij Anloo. Ondanks 
de inspanningen van Ir Manusama, destijds de 
grote man van de R.M.S., die absoluut niet 
achter de gijzelingsacties stond, zat er geen 
schot in de onderhandelingen tussen de 
kapers en het gezag cq de regering. De week 
zat er voor het 45e op, een week van  saai 
wachtlopen of –zitten achter de mitrailleur .50 
van de YP-408. 
Vrijdagmiddag en –avond werden we afgelost 
door 48 Painfbat van Heutsz, die met een hele 
colonne voertuigen uit ‘s-Hertogenbosch  
helemaal naar het dorpje De Punt op de grens 
van Drenthe en Groningen waren gereden. 
Toen was door de regering allang besloten een 
oplossing te forceren en de gijzeling te 
beëindigen, maar om de kapers niet te 
alarmeren werd de aflossing gewoon 
uitgevoerd en bleef alle routine in stand. 

     Zaterdags in alle vroegte mitrailleerden 
straaljagers de trein waarbij aan de kant van 
de kapers maar ook van de gegijzelden doden 
vielen. Het 45e zat toen al weer thuis, we 
hoorden het bericht op de radio en zagen  
‘s avonds de beelden op TV, maar we baalden 
wel dat we deze spectaculaire ontknoping niet 
van dichtbij hadden meegemaakt. Maar er was 
toch wel enige spanning geweest: om de CP in 
het golfclubhuis te kunnen bereiken moest een 
open veldje, dat in het schootsveld van de 
kapers lag, te voet worden gepasseerd. 
Rennen dus! En er stond een peloton zware 
mortieren 120 mm opgesteld in het 
Noordlaarderbos om eventueel lichtgranaten te 
kunnen afschieten, er zouden commando’s 
onder de trein liggen die de gesprekken van de 
kapers afluisterden, enz. 
 
     De trein waarmee ik reisde passeerde 
station Beilen en wat verderop bij Wijster waar 
de treinrails kaarsrecht en strak in het vrijwel 
lege land liggen en evenwijdig aan het spoor 
een hoogspanningsleiding loopt, was de 
tweede “plaats delict”. 
Al twee jaar eerder, in december 1975, was 
daar een trein gekaapt en werden machinist en 
een passagier geëxecuteerd. Het dorpje 
Wijster was in Nederland alleen bekend omdat 
er op grote schaal huisvuil uit het Westen van 
Nederland werd gecomposteerd door de Vuil 
Afvoer Maatschappij (VAM). Nu, 35 jaar 
geleden dus, werd het dagenlang 
wereldnieuws. Hier was het 45e in de tweede 
(en laatste) week aanwezig, maar de 
aflossingen gebeurden vanaf de Johan van 
den Kornputkazerne in Steenwijk. Behalve de 
wegafzettingen met de YP-408 en de 
observatie van de trein, stond op de flank van 
de trein ook het peloton TLV-106 mm 
opgesteld. Niet om die trein te beschieten 
maar omdat dit wapen met een groot zoeklicht 
(infrarood of wit licht) was uitgerust, zodat de 
trein, zonodig, ’s avonds en ’s nachts (het 
waren de kortste dagen van het jaar) in het 
licht gezet en geobserveerd kon worden. De 
trainrails waren na de beëindiging van de 
kaping en de overgave van de Molukse 
kapers, bruin van de roest. 
 
     Het ideaal van de Molukkers is nog steeds 
even ver en onbereikbaar, maar de intercity’s 
en stoptreinen van en naar Groningen rijden 
sindsdien weer volgens de dienstregeling. 
 
                                                                          
P.Storm 
                                                                          
Maj Inf b.d. en Oud-RIOGer.       
        



Na de start van de eerste serie valt alle 
spanning van je af. Je moet gewoon alles 
geven dan blijft er weinig over voor spanning 
en zenuwen. Al snel bleek dat het team 45 PIB 
team 2 in de top meedeed. Er was in het begin 
grote concurrentie van de KMS en 105 
Brugcie. Maar deze slonk wegens 
diskwalificatie van KMS team 2. Hierna bleef 
alleen de genie over. Daarom taak voor 45 PIB 
team 1 te eindigen bij de beste 8 om zich 
daarmee ook te kwalificeren voor het barrage 
schieten. En dat lukte op het scherpst van de 
snede. Bij het barrage schieten (finale) stond 
de 015 Brugcie op nr 1 en nr 4 en onze teams 
op 2

Prins Bernhard Trofee 2010 
 
Mei 2009, 15 man van 45 Ststcie begonnen 
o.l.v Aooi Brands aan de  strijd voor de  
‘Prins Bernhard Trofee’. Een schietwedstrijd in 
Harskamp. Na een hevige strijd tegen andere 
teams van de landstrijdkrachten hebben we de 
trofee gewonnen. Na jaren was de Prins 
Bernhard Trofee terug bij een infanterie 
eenheid.  
 
In maart 2010 begon de spanning weer te 
stijgen. We moesten dit jaar de trofee 
verdedigen. Onder leiding van de Aooi Monster 
(sie3) begonnen de voorbereidingen voor het 
verdedigende gevecht op het ISK. Na het 
werven van de schutters kon begonnen 
worden met het inschieten van de wapens en 
oefenen tot falen. Det training bestond uit het 
repeteren van alle schietoefeningen die tijdens 
de wedstrijd aan de orde kwamen.  

e e en 8  plaats. Het was nog een hele strijd 
om daar voorbij te komen. Maar na 2 missers 
van de genie en dus automatisch 2 strafrondes 
was het gedaan en kon team 2 plaats 1 
overnemen en de voorsprong vergroten. 

 
Op de dag van de wedstrijd moesten we om 
0730 uur verzamelen bij de wapenkamer, 
nadat we de wapens opgehaald hadden 
volgde er een tenue inspectie. Toen was het 
instijgen en op weg naar het ISK. Aangekomen 
op baan E was bij velen de spanning al 
voelbaar. Na de wapeninspectie werd er een 
demo gegeven door de organisatie over hoe 
de schietoefeningen tijdens de wedstrijd 
diende te verlopen.  
De Schietwedstrijden KL worden net als vorig 
jaar in de vorm van een estafette gehouden. 
Een schutter holt na het startsignaal via een 
honderd meter lange route naar het schietpunt. 
Hier laadt hij vervolgens zijn persoonlijk 
geweer Diemaco C7 of C7A1 (met mechanisch 
vizier!) en vuurt vijfmaal op de klapschijf. Voor 
iedere misser volgt hij een strafparcours. 
Daarna rent hij zo snel mogelijk terug naar het 
wissel-/finishvak en tikt de volgende schutter 
aan. In totaal schieten de vier man tellende 
teams drie oefeningen: liggend met en zonder 
het wapen ondersteund en knielend. Oefening 
nummer vier is voorbehouden aan de acht 
beste teams en wordt in de staande 
vaardighouding afgewerkt.  

 
  
Na de wedstrijd was het erg spannend of we 
hem dit jaar weer mee zouden nemen. De jury 
moest echt de reglementen nog een keer 
nalezen om de winnaar te bepalen. Dit omdat 
beide teams gelijk eindigde. Hiervoor gelde de 
regel wie het hoogst eindigt in het 
eindklassement zou uitgeroepen worden tot 
winnaar van de Prins Bernhard Trofee 2010.  

eEn dat werd voor de 3  keer in de 
geschiedenis het 45e Pantser infanterie 
bataljon RIOG. De pistoolwedstrijd verloopt volgens eenzelfde 

stramien. Op dit onderdeel worden vier 
oefeningen over een afstand van 25 meter, 
met twee handen aan het wapen, verschoten: 
staand, knielend, zittend en liggend.  

Volgend jaar worden we weer uitgedaagd en 
zullen wij de Prins Bernhard Trofee weer  
moeten verdedigen. En ook dan zullen we 
weer ons stinkende best moeten doen. 
Daarom hopen wij dat de animo groot zal zijn 
zodat we met meerdere teams uit meerdere  

 
 compagnieën kunnen deelnemen. 

  
Kpl1 Tierie Ststcie 45 PIB

 



 

         
 
Sergeant der eerste klasse Mark Berwers 
Alfa compagnie 45 Pantserinfanteriebataljon RIOG 
 
Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen en is sergeant der eerste 
klasse Mark Berwers in de nacht van 24 op 25 juni j.l. overleden. 
 

deMark is, na het vervullen van de functie als groepscommandant Anti-Tank bij het 11  bataljon,  
geplaatst bij de Alfa compagnie van het 45e Painfbat RIOG in Ermelo. Binnen deze eenheid heeft hij 
de functie van groepscommandant vervuld en vervulde hij tot heden de functie van opvolgend 
pelotonscommandant. Mark was een gedreven militair en een kundig onderofficier die zeer bekwaam 
was in de uitvoering van zijn functie.  
 
Mark zijn infanteriehart klopte voor het bos. Daar liet hij zien wat het betekend om zowel onderofficier 
als infanterist te zijn, waarbij hij zijn groepscommandanten de wijze lessen kon leren. Mark gold dan 
ook als een vader voor zijn gehele peloton en stond altijd voor hen klaar. 
 
Sergeant der eerste klasse Mark Berwers staat bekend als een gewaardeerd collega. Mark heeft met 
zijn gevoel voor humor en aanstekelijke lach een onuitwisbare indruk binnen de eenheid achter 
gelaten. We verliezen met Mark een fijne collega, die met veel plezier zijn functies binnen de 
eenheidvervulde. Wij wensen zijn familie, vriendin, vrienden en collega’s veel sterkte toe met het 
verwerken van dit zware verlies. 
 

 



 Oriëntatiedag Colt NLD C7/C8 
  

Op dinsdag 25 mei 2010 was er door het 
instroomteam van de Colt NLD C7/C8 
vooruitlopend op de instroming van dit wapen 
een oriëntatiedag verzorgd voor 16 
onderofficieren van het 45 Painfbat RIOG. Die 
dag was ik (Korporaal E.Onstein 
Hulpadministrateur StStcie) de buschauffeur. 
Ik kon deze dag mooi met de onderofficieren 
meegenieten. 

 Om 08:00 vertrokken wij met de bataljonsbus 
van gebouw 30 richting ISK in Harskamp. 
Eenmaal daar aangekomen hebben we 
gebouw 180 koffie gedronken voordat wij 
richting de wapenkamer gingen om het wapen 
op te halen. Aansluitend gingen we naar het 
leslokaal voor een presentatie en een les Colt 
NLD C7/C8.  

 
 
Na de demo en presentatie van de Colt NLD 
C7/C8 verplaatsen wij richting baan Kilo1 om 
het wapen (Colt NLD C7/C8) te ervaren en 
mee te maken wat de verschillen zijn met het 
oude wapen (C7/C8). 
Daar hebben wij verschillende 
omscholingsoefeningen gedaan. Ik kan vanuit 
mij zelf zeggen dat het een prachtig wapen is 
en als hij eenmaal is ingeschoten. Iedereen 
kan hiermee treffers boeken en dat spaart 
munitie en tijd voor de verschillende 
oefeningen. Na 16 oefeningen geschoten te 
hebben in een tijdsbestek van minder dan 3 
uur hadden we door dat dit een effectief wapen 
is. Tegen 2 uur waren we klaar en gingen wij 
naar de wapenkamer om dit wapen schoon te 
maken daarop aansluitend zijn wij 
terugverplaatst naar Ermelo. 

In het lokaal werd ook verteld dat er een aantal 
aanpassingen aan verschillende wapens 
werden gedaan. Dit heet:OAD Operationele 
Aanpassing Diemaco (Colt C7/C8). 
De belangrijkste verschillen tussen de oude 
C7/C8 en de Colt NLD C7/C8: 
 
• Free Floting Barrel    
• Uitschuifbare kolf (negen standen) 
• Vuurregelaar aan beide zijden 
• Vergrote magazijnpal 
• Handbeschermers anders  
• Opsluitrubber tussen kolf en loopgroep 

(geen speling meer tussen kolf- en 
loopgroep) 

 
Korporaal E.Onstein  
Hulpadministrateur StStcie 

• Interne steun voor de loop  
• Buffer  
• Een rail aan vier zijden van het wapen, 

waardoor verschillende dingen aan het 
wapen (Colt NLD C7/C8) gemonteerd 
kunnen worden, zoals: 

 
 
 
 

o SRIM (snel richt middel)  
o Vergroter 3x (niet standaard)  
o Lasermodule (2 per inf-groep)  
o Lichtmodule (2 per inf-groep)  
o Handgreep met voorsteunen  
o Aanpasstuk voor USL  
o Mag puls Mag clips  
o VZ GLA (Verminderd Zicht)  
o HK 417 (7.62 precisie geweer)  
o Wrn middelen MLA/LA 

(middellange/lang Afstand) 
 
 

o Vervanging.50 en MAG  
o GLOW (Green Laser Optical Warner) 

Dit is een soort flitslamp om anderen 
voorafgaand aan een 
waarschuwingsschot te attenderen.  

 
 
 
 

  
  
  
  



1e bericht militair begeleiders 
 
Hallo allemaal, 
 
Hier ff een mail van de Militaire Begeleiders gp 
uit Kandahar. We zijn nu zes dagen (ten tijde 
van schrijven) in het gebied en het weertje is 
heerlijk. We stonden gepland om de 20e te 
vliegen vanaf Eindhoven. We moesten daar 
om acht uur zijn dus dat betekende voor de 
jongens uit Noord-Holland vroeg het bed uit. 
Daar aangekomen kregen we te horen dat de 
vlucht twee uur was gerolext dit i.v.m. die klote 
aswolk. Tja.. Niks aan te doen en gewoon 
maar afwachten. Iedereen nam afscheid van 
zijn relatie en nam nog wat te drinken en een 
broodje. Het duurde geen uur of er kwam al 
iemand met het nieuws dat de vlucht was werd 
verschoven naar de dag erop om drie uur 
s'middags. Daar stonden we dan met alle 
bagage en omdat de fam al naar huis was, 
geen vervoer terug.  
Gelukkig had Peter zijn mobiel mee en zijn 
vader was nog in de buurt, dan nog maar een 
nachtje lekker in het eigen bed, om dan de 
volgende dag onze reis voor te zetten. 
 
De rest van de reis verliep rustig en zonder 
veel problemen. In Minhad hoefden we maar 
een paar uur te wachten, om vervolgens het 
laatste stuk naar Kandahar te vliegen. 
Hier aangekomen werden we gelijk 
opgevangen door de vorige MB club. De zelfde 
dag zijn we begonnen met de HOTO. Nadat 
we alle belangrijke zaken hadden doorgelopen 
is gister avond is de oude gp vertrokken om 
zich heerlijke te bezatten op Kreta, voor ons 
nog 4 maanden, Boehoe! 
De slaap fabs zijn betrokken en dat bevalt 
prima! Twee fabs voor vier man.  
Wat wel een tegenvaller is dat onze bagage 
nog in Eindhoven ligt en misschien pas over 
een maand binnenkomt, dus dat word de 
onderbroek maar omdraaien. 
Maar wat een kamp dat KAF, het is een hele 
stad op zichzelf. Er lopen nu ongeveer 28.000 
man en voor ons gevoel net zo veel auto's. 
Ongelofelijk wat een drukte. 
Maar ja je moet er wel wat voor over hebben 
om lekker te relaxen op de boardwalk met een 
tal van eetgelegenheden en winkels om 
vervolgens na de vette hap te gaan sporten in 
een van de vele mega grote sportscholen, met 
een aardig Arnold Swarchnegger (geen idee 
hoe je dat schrijft) gehalte…. maar! wij hebben 
Kevin Mantel. 
 
 
 

 

Charlie hanen compagnie in de west
 bericht van het 2de peloton 

 
Op 29 maart is de Charlie compagnie van het 
45e infanteriebataljon vertrokken richting 
Curaçao om te trainen en te ondersteunen. 
Het was wel even wennen voor de compagnie 
om in een ander land met andere 
klimaatomstandigheden te werken en te 
trainen. En om in samenwerking met de 
marine dingen te doen. 
Maar vooral de warmte was erg wennen voor 
de meeste jongens en vrouwen. 
Daarom stond de eerste twee weken ook in het 
teken van acclimatisatie en gewenning van het 
eiland. 
We vielen wel gelijk in het paasweekend dus 
konden we gelijk een lang weekend het eiland 
goed verkennen. 
Maar na dat weekend was het gewoon weer 
werken en er tegen aan waar we natuurlijk 
voor kwamen. 
Gingen lekker sporten op de 
waterhindernisbaan en marsen maar ook 
inschieten van onze wapens stond op het 
programma  en dat was wel even wennen want 
het was een heel andere schietbaan dan in 
Holland, maar wel een leuke ervaring. 
In week drie stond er een 24 uur oefening op 
het programma en dat was even wennen met 
de warmte, maar wel goed om ook in dit 
klimaat te trainen. En vooral in dit gebied want 
de meeste jongens hadden nog nooit in zon 
gebied getraind. 
In week 4 gingen we beginnen met 
wapenexercitie want onze Minister van 
Defensie kwam langs en dus alles moest goed 
gaan en dat ging het gelukkig ook. De rest van 
de week was het allemaal bijhouden van onze 
militaire vaardigheden. 
Al met al zijn de eerste 4 weken ons goed 
bevallen dus gaan gewoon met zijn allen 
lekker door en gaan met ons allen ons klaar 
maken om allemaal de eindoefening te halen. 
En met een goed gevoel in augustus terug te 
komen in Ermelo. 
 
Sld2 A. Tanghe, boordschutter 2de peloton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Mei was eigenlijk de enige maand waarin wij in 
Ermelo zijn geweest EN de mogelijkheid 
hadden om aandacht te besteden aan ons 
thuisfront. 
Die dit uiteraard wel prettig vonden (althans bij 
de meesten.) 
 
In juni staat nog de CAT-SUA oefening op het 
programma (2 weken Duitsland). 
Hier zullen de diverse LFX’n de revue 
passeren en zullen we, net als bij alle 
voorgaande oefeningen al het geval was, laten 
zien, dat we er meer dan klaar voor zijn! 

 
 
             RECCE naar URUZGAN 
 

 Op 13 juli as zullen wij vertrekken naar 
Uruzgan met de RDTF (ReDeployment Task 
Force) om daar het opruimen van Kamp 
Holland en Hadrian te gaan ondersteunen. 

Wij hopen voor de kerst 2010, weer veilig en 
gezond terug te keren! 
 
Veel sld’n en kpl’s hebben zich tijdens het 
opwerktraject ook nog eens verrijkt met een 
studie of zijn hier bijna mee klaar. 

Wij zullen ingezet worden als 
verkenningspeloton van de diverse konvooien 
die zullen gaan rijden richting Kandahar met al 
het NL materiaal. 2 man van ons zijn nu Medic SF opgeleid. 

Een aantal van ons zijn 
4tonner/Buma/MB280Cdi chauffeur opgeleid. 

De Force Protection zullen wij samen met een 
cie van de 11LMB gaan verzorgen. 

Iedere schutter is Swarm opgeleid en de helft 
ook nog eens AGW 40mm. 

 
Het opwerktraject is nu bijna afgerond, maar 
wat hebben wij nu zoal gedaan het laatste half 
jaar? In hoofdlijnen het volgende:  

Per voertuig hebben wij minimaal 1 CLS’er. 
4 man zijn Raven bedienaar/operator. 
Per ploeg is minimaal 1persoon BIMA HIIDE 
opgeleid 

 
Begin 2009 was al bekend dat wij voor deze 
uitzending gepland stonden.  
Ons opwerktraject begon dan ook met een 3 
weekse koudweertraining in Noorwegen  

En we hebben 1 man opgeleid met het nieuwe 
systeem: Onbemande Grond Sensoren. 
 
Bij het verkpel zit je dus goed met je 
verbreding van (militaire) kennis en cursussen! 

(nov - dec 2009) 
Dit was natuurlijk geheel met het oog op 
Afghanistan…………………………  

Medio volgend jaar zullen er weer veel 
vacatures komen voor sld’n en kpl’s bij het 
verkpel. 

 
In januari 2010 zijn wij 3weken naar Duitsland, 
(Bergen) geweest voor een SOB en daarna 
scenariotraining in het binnengebied en allerlei 
oefengebieden daaromheen. 

Velen zullen namelijk vertrekken naar het KCT, 
KMS en zelfs de KMA. 
Wij, als verkpel, stimuleren dit natuurlijk enorm!  
Mocht je belangstelling hebben om bij ons je 
volgende functie te willen vervullen, loop dan 
gerust eens binnen bij ons, na onze uitzending! 

In februari hielden wij onze schietvaardigheid 
op peil tijdens een week Haltern (Duitsland) 
 

 In maart 2 weken in Alten Grabow (Duitsland) 
de zgn. Pre - UI oefening.  

 Hier werd er maximaal geïntegreerd met de 
lmb-cie en de Marnscie. De nadruk lag 
voornamelijk op het beveiligen van konvooien.  

 
 
 Ook hebben we hier, om even met ons peloton 

zelfstandig te kunnen trainen wat scenario’s 
uitgevoerd ihkv NFO-taken. 

 
 
  
 In april was dan de UI - oefening (2 weken op 

de Veluwe)  
 Hier werden de laatste puntjes op de I gezet. 
 Om onszelf te prikkelen hebben wij tussendoor 

nog eens een 2daags scenario uitgevoerd met 
allerlei NFO - taken erin verweven. 

 
 



Op individuele basis naar Deh Rawod Uitreiking Bronzen Kruis  
 Kpl1 R.F. van Dijken Den Haag 14 april 2010
Voor de duur van de uitzending ben ik 
geplaatst bij het c2ost van 13 Infbat RSPB als 
netwerkmanager Jr. Na een kleine 5 maanden 
opwerken en kennismaking met de groep, nog 
even genoten van het inschepingsverlof. Het 
was mijn eerste uitzending als verbindelaar en 
zat 3 jaar bij een c2ostgroep, ik wist dat het 
netwerk in Deh Rawod veel groter en 
veelzijdiger was dan ons eigen netwerk bij het 
bataljon, toch wist ik niet echt wat ik moest 
verwachten. 

 

Na een snelle reis en een warm onthaal van de 
maten en collega’s van mijn vorige eenheid, 
die ik nu dus af zou lossen, meteen de HOTO 
ingedoken. 
Na anderhalve week de servers en de boeken 
ingedoken te zijn begon mijn beeld en de 
uitdaging van het netwerk steeds duidelijker te 
worden. Nadat de rest van de club, bestaande 
uit het organieke c2ost aangevuld met 6 man 
van 101 Cisbat, gearriveerd waren en ook de 
HOTO was afgerond waren we er van. 
Mijn hoofdtaken waren: Het dagelijks 
onderhouden van de servers (zowel de 
hardware als de software), het implementeren 
van nieuwe netwerkstructuren (denk daarbij 
aan N-schijven, gebruikers, rechten en mail), 
Het verbeteren van de bestaande structuren, 
beheer van alle cryptozaken en de het laden 
ervan, ondersteuning met het repareren van 
laptops en dergelijke apparatuur (zowel privé 
als van de baas) en 2de lijns 
probleemoplossingen. Mochten we er niet uit 
komen met ons eigen c2ost konden we 
terugvallen op onze counterparts in Tarin Kowt 
en ons hogere echelon in Nederland het JCG.  

 
 
 

Gedurende onze tijd in Deh Rawod hebben we 
de nodige netwerkproblemen gehad en dus 
bleef de uitdaging aanwezig maar uiteindelijk 
hebben we een goed product neergezet, niet 
alleen voor onze taak maar ook voor iedereen 
op het kamp. Het was een komen en gaan van 
privélaptops, portable dvd-spelers en een 
enkele stijltang…. En mocht het echt niet meer 
te repareren zijn dan was het weer tijd om 
even met de EOD mee te 
gaan….gewoon….omdat het kan!!! 
Al met al hebben we een prima tijd gehad in 
Deh Rawod en kijk ik er met plezier op terug.  
 
Sgt Bertina 

 
 
 
 
 

    



C-cie 2e pel in de West 
 
Week 20  met ze alle naar Bonaire. Nog geen 
15 minuten vliegen en we waren al op Bonaire 
geland. Daar aangekomen begon een mooie 
week op weer een ander eiland in de West. 
Een combinatie van verkennen, ontspanning, 
een oefening en nog een paar graden warmer 
dan Curaçao heeft voor een mooie week 
gezorgd. Met de mountainbike 36 km het 
eiland verkent en uiteraard een paar mooie 
foto’s geschoten. De oefening bestond uit een 
mars van 12,5 km,  ovg en een tactische 24 
uurs oefening. Verder sliepen we in een loods 
van het Vrijwilligers Korps Bonaire. 

 
Nieuwe CV90’s 
Maar voordat we konden beginnen om onze 
drills en skills eigen te maken met deze nieuwe 
voertuigen, moeten we eerst de voertuigen 
ontvangen en een omscholing in Amersfoort 
doorstaan. Sinds 1 februari 2010 is ons 
peloton hiermee gestart. We hebben de week 
daarvoor onze gloednieuwe voertuigen 
opgehaald in Stroe. Allemaal gloed nieuw spul, 
met nog geen 200km op de teller. De 
voertuigen werden eerst naar Amersfoort 
gebracht, zodat de omscholing plaats kon 
vinden op onze eigen voertuigen. Na het einde 
van de omscholing, welke 9 weken heeft 
geduurd, zijn de voertuigen onlangs Ermelo 
binnen komen rollen. Elke 3 weken is er een 
ander peloton gestart met de omscholing, 
zodat onze compagnie nu na 4 maanden 
volledig is omgeschoold.  

De week daarop zijn we op oefening gegaan 
naar oefenterrein Koraal Tabak. Een tactische 
oefening van 2,5 dag tussen het 1e e en 2  
peloton. Het 2e peloton moest een airstrip 
verdedigen en het 1e de airstrip vernietigen of 
overnemen. Na een hoop verkenningen en 
vooroefenen is het echte plaatje begonnen om 
6 uur ‘s avonds op dag 2. In het hele terrein 
heeft het 2e peloton hinderlagen gelegd om zo 
de vijand aan te grijpen. Het was een leerzame 
oefening voor beide pelotons.  De laatste dag 
van deze week werd afgesloten met een 
ludieke sportdag. Verschillende teams streden 
om de 1e plaats. Het bootpeloton van de 
mariniers, een vrouwenteam, de Antilliaanse 
militie, de coastguard en de landmacht waren 
aanwezig. Een zeer geslaagde dag met 
uiteraard de landmacht als grote winnaar.  

  De omscholing SLD2 Rotscheid De omscholing CV90 was een bijzondere 
cursus. Het is een cursus waarbij je steeds 
weer verbaasd staat over de vooruitgang van 
onze technologie. Veel mensen trekken vaak 
vergelijkingen met de YPR, maar deze bak is 
totaal anders. Enkele voorbeelden van deze 
verschillen zijn: 

 
 

Een nieuwe start! 
 
De aanloop 

deNa een heftige periode waarin ons peloton (2  
peloton van de B-cie) kort na hun uitzending 
de “ouwe” YPR’n moesten inleveren. Een 
periode waarin de groepen (ook 
voertuigpersoneel) over moesten stappen naar 
voetoptreden. Een uitstapje bij de 
politieacademie/marechaussee om onszelf het 
beteugelen van woelingen (CRC) eigen te 
maken. Een plaatsing in de West op Curaçao 
onder bevel van de Marine, waarin wij vooral 
met de mariniers moesten samen werken. Ben 
ik erg blij dat wij weer een organiek 
gemechaniseerd peloton zijn geworden. En dit 
keer met de meest geavanceerde infanterie 
gevechtsvoertuig (IGV) die er nu bestaat. De 
CV90.  

• Rijdend kunnen vuren. 
• Commandant en boordschutter zitten 

samen in de toren en kunnen 
onafhankelijk waarnemen en beide 
het kanon bedienen.  

• Meerdere computers, met 
touchscreen, Fastnet radio’s en BMS 
(Battle managent systeem) 

• Video uitrustingssysteem (VOU) voor 
opleiding en training 

• En een 35 mm kanon! 
 
 
Maar al deze technologie heeft voor een pittige 
cursus gezorgd. Een cursus die uitgebreid en 
complex was. 

 
 

  
  
 



Certificeren 
De opleiding stopte alleen niet in Amersfoort. 
We moesten namelijk nog onze 
certificeringoefeningen schieten. Dit hebben 
we afgelopen SOB gedaan en met succes. We 
waren natuurlijk allemaal gespannen na alle 
verhalen en gebeurtenissen bij het 44ste 
bataljon, maar onze bakken hielden het goed. 
Na enkele dagen in de eerste week waren alle 
dagschiet oefeningen bijna afgerond en waren 
bijna alle voertuigen nog inzetbaar. Iets waar 
iedereen versteld van stond. Het was een 
combinatie van modificaties aan de voertuigen, 
discipline m.b.t. onderhoud en drills bijhouden 
en een gemotiveerde sfeer bij zowel het 
omscholingsteam als ons eigen personeel. We 
liepen alleen met het avondschieten vast, 
aangezien er effectief maar een kleine 2 uur 
per dag verminderd zicht geschoten kon 
worden en als er nog een brandje ontstaat, 
dan wordt het lastig. Ondanks alles is onze 
hele cie zo goed als gecertificeerd en hebben 
we al een kleine voorsprong kunnen boeken 
met de volgende module. 

 
Naast algemene kennis van het voertuig, kreeg 
iedereen een 35mm opleiding, moest men  
computers kunnen bedienen en veel handeling 
tegelijk kunnen uitvoeren. Dit zorgde voor een 
cursus met veel Powerpoints (veel koffie) 
handelingen oefenen, studeren en hard 
werken. Gelukkig konden we de laatste 3 
weken in het veld trainen en onze eerste echte 
“ervaring opdoen met het voertuig.  
En ik moet zeggen dat we allemaal behoorlijk 
onder de indruk waren.  

 

 
Mogelijkheden en beperkingen 
Ik gaf al aan dat de CV90 veel kan, complex is, 
veel computers heeft, de nieuwste 
technologieën bevat en ook nieuw is. Dit zorgt 
voor veel mogelijkheden, maar ook voor veel 
beperkingen. Onze CV90’s komen nieuw 
binnen, maar dat gaat gepaard met veel 
mankementen (kinderziektes). Tijdens onze 
omscholing waren onze voertuigen regelmatig 
stuk, of liep het niet zoals je wilde. Dit zorgde 
naast de opleiding verstoring ook voor veel 
frustraties en teleurstelling. Er zit zoveel 
techniek en software in, dat zorgt in het begin 
gewoon voor veel storing. Gelukkig werden de 
mankementen snel verholpen, waardoor wij 
ook veel konden trainen en genieten van de 
nieuwe mogelijkheden. Naast deze technische 
mankementen wordt er ook veel van het 
personeel gevraagd. Er zit zoveel in, dat er 
veel getraind moet worden om alle 
handelingen te kunnen beheersen. Het 
personeel moet veel zaken tegelijk kunnen en 
er verstand van hebben. Er wordt veel 
verwacht van het voertuig personeel en het is 
ook niet voor iedereen weggelegd. Dit 
betekende ook dat na de omscholing de 
trainingen gewoon doorgaan en er regelmatig 
op de plaat en in het bos handelingen getraind 
moeten worden.  

 
Ervaring en kennis 
Kort samengevat, denk ik dat wij prachtige 
voertuigen hebben, die het gemechaniseerde 
gevecht een hele andere wending gaat geven. 
Alles gaat sneller, harder en beter. Maar het is 
belangrijk dat we niet te hard van stapel lopen 
en eerst onze kennis en ervaring gaan 
uitbreiden. En ja dat gaat af en toe met 
problemen en frustraties, maar het is belangrijk 
dat we onze kop er niet bij laten hangen, maar 
gezamenlijk en professioneel de CV90 ons 
eigen gaan maken. Het is een voertuig waar 
wij heel veel plezier aan gaan beleven in de 
toekomst en dat betekent hard werken, veel 
trainen en blijven doorgaan!  
 
Tlnt Maas 

 de2  peloton B-cie 
 45 Pantser infanterie bataljon. 
  
  
  



Korsou Eenheid 1.3 Parera  De West 
      

r weekendje genieten van het 

insdag morgen begon goed. De zon lachte 

moeilijk wakker 

nu toe was het een druk programma 

ld2 Romijn 

                
Na een lekke
eiland werden we met beide benen op de 
grond gezet door een uur lang durende PT-les 
op maandag. Het was even op de tandjes 
bijten om vervolgens lekker in de airco te gaan 
douchen. Om 9 uur hadden we een bijzonder 
appel vanwege de twee mariniers die zijn 
omgekomen in het weekend in Afghanistan. 
Onze gedachten gaan uit naar hun familie en 
dierbaren. Maar we moesten ons werk weer 
oppakken omdat er weer heel wat op het 
programma stond. De rest van de dag stond in 
het teken van de voorbereiding op de bootdrills 
die we de volgende dag zouden gaan doen. 
Even snel alles waterdicht gemaakt omdat we 
wisten dat we lekker door het water zouden 
gaan banjeren. Na appel konden we onze rust 
gaan pakken omdat we de volgende dag weer 
flink aan de bak zouden gaan. 

 
D
ons weer tegemoet en iedereen had zin in 
deze dag. Even gauw de wapens gehaald en 
een snelle check gedaan of alles in orde was 
en toen konden we richting Fuikbaai gaan. 
Daar aangekomen begon ons mooie avontuur. 
We werden voorgesteld aan het bootpeloton 
van de mariniers. Daarna konden we onze 
‘powerboot’ gaan oppompen. Elke groep had 
er 1. Al gauw werd duidelijk dat het gewoon 
een roeibootje was en dat er helemaal geen 
motor of power opzat, alleen onze armpjes. In 
competitie verband gingen de 3 groepen een 
mooie route door de baai varen en werden we 
gehinderd door de echte motorboten van de 
mariniers, de Boston Whalers. Na een uur 
roeien zagen we het einde in zicht komen. 
Maar dat was nog niet het einde van het 
programma. We gingen verder met de 
bootdrills, namelijk het landen op het strand 
met de motorboten en het afbreken vanaf het 
strand in de boten. Dat laatste ging met enige 
moeite voor sommigen omdat de uitrusting en 
het water het de jongens zwaar maakten om in 

de boot te komen. Achteraf konden we er wel 
om lachen. Dit alles was toch wel het mooiste 
wat we tot nu toe hebben gedaan. Na veel tips 
en tools van de mariniers werd het steeds 
leuker en zag het er heel gelikt uit. We bleven 
oefenen totdat we een pelotonslanding konden 
uitvoeren. Daarna gingen we afbreken en via 
zee weer terugvaren naar Parera onder de 
pontjesbrug. De jongens verlangden naar meer 
maar helaas was de dag na een stukje 
onderhoud weer voorbij. ’s Avonds bleven we 
nakletsen over de leuke dag. 
Woensdag was het even 
worden, want iedereen had spierpijn van de 
bootdrills. Maar dat ging al snel over omdat we 
die ochtend gingen zwemmen ter 
voorbereiding op de zwemtest van vrijdag.      
‘s Middags gingen we aan boord van de 
Pelikaan om het embarkeren en debarkeren te 
oefenen. We kregen eerst een presentatie over 
de Pelikaan en het bootpeloton waarna we het 
embarkeren en debarkeren gingen beoefenen. 
Dit hield in dat we vanaf het schip aan de 
achterzijden via een trapje in de Boston 
Whaler gingen. Die voer dan een rondje door 
de haven waarna we weer terug op de 
Pelikaan gingen. Zo sloten we de woensdag 
af. 
Tot 
geweest maar donderdag kregen de jongens 
een beetje rust. We begonnen de dag met een 
lekker ontbijt waarna we begonnen met 
voorbereidingen voor onze oefening op 
Bonaire. Om een uurtje of 10 gingen we nog 
zwemmen want de zwemtest kwam nu wel 
dichtbij. De rest van de dag gingen we verder 
met voorbereidingen en het inladen en 
inpakken van materialen. Vrijdag was daar de 
zwemtest, en die werd door bijna iedereen 
gehaald. Verder rondden we de 
voorbereidingen voor Bonaire verder af en 
konden we genieten van een lekker weekend 
op Curaçao!! 
 
S
 



Nieuwe Kuikens Verkeerde palletje 
  
Sgt 1 Mol (distributeur A -cie) heeft een 
gezonde dochter gekregen: Zij heet Feya. 

Na lang gewacht te hebben kon onze eenheid 
op 28 mei de nieuwe CV90 voertuigen op de 
kazerne van Stroe in ontvangst nemen en 
gereed maken voor transpoort richting 
Amersfoort. De voertuigen roken als een 
nieuwe auto. Op maandag de 31

 
Kpl Vergeest (wapenhersteller A cie) een 
gezonde dochter Hailey 

e  begon de 
omscholing CV90 voor de voertuig 
commandanten en boordschutters. Om de 
kennis van de chauffeurs wat op peil te 
brengen voor zij de rijopleiding in Oirschot 
ingingen waren wij uitgenodigd om de eerste 
week van de cursus mee te doen. Na een 
introductie te hebben gehad over de opleiding 
zijn we begonnen met de lessen. De 
instructeurs zijn duidelijk en ze weten waar ze 
het over hebben. Bergen met informatie 
werden ons in de schoot geworpen dmv 
uitreikstukken. Aan de hand van PowerPoint 
presentaties en door op en rond het voertuig te 
lopen werd alles uitgelegd. Veelal kregen we 
na uitleg van de instructeurs de opdracht om 
zelf opdrachten uit te voeren of dingen op te 
zoeken in bijvoorbeeld het VIS (Voertuig 
Informatie Systeem). En ja soms wordt er wel 
eens aan een verkeerd palletje of een knopje 
gezeten(noem geen namen hoor Kpl) maar 
zolang het goed gaat is er niks aan de hand 
toch? We zijn immers allemaal gek op nieuw 
speelgoed. Het mooie van de cursus vind ik 
dat hij allround is wat inhoud dat je alle 
aspecten meekrijgt en niet alleen dat gene dat 
tot je eigen functie behoren. Hierdoor creëer je 
een betere samenwerking als voertuig ploeg. 
Wij hebben nog een aantal weken te gaan 
voordat we gereed zijn met de opleiding maar 
dan mogen we straks ook wel  zeggen dat we 
een volledig opleiding hebben gehad op het 
mooiste voertuig binnen de Nederlandse 
krijgsmacht. 

Dat Kpl Broekhuis (A-cie) een gezonde dochter 
luisterend naar de naam Bella heeft gekregen. 
Vrouw en kind maken het goed! 
 

 
Noa Henkes, dochter van Kpl1 Henkes 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Voor de gene die de opleiding nog moeten 
doen, veel succes. 

 
 

Sld1 Tauecchio en Sld2 van Laar  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




