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Van de Regimentscommandant,  
 

 
De afgelopen SOB/SOMS in september is de 
eerste keer sinds hele lange tijd dat het 
bataljon met alle compagnieën op oefening is 
geweest. Dat is goed want behalve uitstekende 
schietresultaten is het ook goed geweest voor 
de onderlinge saamhorigheid en het gevoel tot 
één regiment te behoren. Aan dat laatste heeft 
de op de zaterdag gehouden sportdag met de 
‘Highland Games’ en de daaropvolgende 
barbecue met als attractie de mechanische 
stier een belangrijke bijdrage geleverd. 
Behalve dat het een geslaagd feest was, zijn 
we gelijk van de ‘overtollige biervoorraad’ af! 
 
Het bataljon is in een nieuwe fase terecht 
gekomen. We hebben ISAF en Curaçao bijna 
achter ons gelaten en zijn nu ‘full swing’ met 
de CV90 en BMS aan de gang. En we krijgen 
nog meer mooie spullen. Begin volgend jaar 
wordt de Diemaco vervangen door de Colt. 
Hoewel we daar misschien niet zo bij stilstaan, 
is het dus een bijzondere tijd voor het bataljon. 
We krijgen namelijk niet elk jaar voor meer dan 

tweehonderd miljoen euro aan nieuwe spullen. 
En het gaat goed! Uiteraard zijn er 
kinderziektes en moeten we wennen aan de 
nieuwe organisatie van de infanteriegroep en 
het -peloton. Maar dat zijn beginproblemen die 
gegarandeerd gaan worden opgelost. Dus het 
antwoord op de vraag of het glas half vol af 
half leeg is, is simpel: het glas is bij ons altijd 
helemaal vol! Ik ben met reden optimistisch 
omdat ik zie dat er keihard door eenieder wordt 
gewerkt om de zaak van de grond te krijgen. 
Dat het gaat lukken, daar ben ik van overtuigd, 
getuige de resultaten die toe nu toe zijn 
behaald. 
 
Is alles dan zo rooskleurig? Nee, zo is het ook 
niet. We hebben te maken met een tekort aan 
reservedelen, bezuiniging op munitie, tekort 
aan opleidingsplaatsen bij cursussen, 
ondervulling van de eenheid etc. Dat is een 
gegeven. Ik kan ook niet garanderen dat het 
minder gaat worden in de komende tijd. Een 
nieuwe regering zal met maatregelen komen 
om de ‘BV Nederland’ betaalbaar te houden. 
Ook het Ministerie van Defensie zal daar aan 
moeten bijdragen. Maar dat alles is geen reden 
om het kopje te laten hangen. Integendeel, we 
zullen extra ons best moeten doen om wegen 
te vinden die leiden naar de uitvoering van de 
opdracht die we hebben. Kortom, niet morren 
over wat er niet kan, maar de energie stoppen 
in wat je wel kan doen! 
 
De Sectie 3 van het bataljon is druk bezig met 
het jaarprogramma 2011. Volgend jaar ligt de 
nadruk op het trainen van de compagnieën. 
We gaan dan de bouwstenen van de 
compagnie, de groepen en pelotons die in 
2010 allemaal apart hebben getraind, weer 
aan elkaar smeden tot gevechtsvaardige 
compagnieën. Uiteraard wordt er op 
individueel, groeps- en pelotonsniveau ook 
doorgetraind om vormbehoud te tonen. 
Trainen in groter verband betekent dus 
oefenen op grotere oefenterreinen in het 
buitenland. Zo staan er o.a. oefeningen op het 
oefenterrein Varpalota in Hongarije, GUZ 
Alltmark, Bergen en Oberlausitz in Duitsland 
op het programma. Dus een druk en 
aantrekkelijk programma waarin we niet alleen 
‘op de hei om de hoek’ gaan oefenen maar we 
weer op de grote oefenterreinen aan de gang 
kunnen gaan. Het jaarprogramma 2011 is in 
balans. Daarmee bedoel ik dat we een 
uitdagend programma hebben waar alles in zit, 
zonder dat we ons over de kling jagen en geen 
weekend meer thuis zijn. Om het programma 
werkbaar te krijgen, heb ik een aantal keuzes 
gemaakt over op te nemen en te schrappen 
activiteiten. Ik heb meer zgn. ‘witte weken’ 



waarin de compagnie zelf het programma 
bepaalt op laten nemen. Er is niet geschrapt in 
de OVG-oefeningen. Wel is er een SOB 
geschrapt en zijn er diverse oefeningen komen 
te vervallen of ingekort. 
 
Ik wens eenieder veel leesplezier met Nr 5 van 
de Oranje Gelderlander, 
 
Jullie regiments- en bataljonscommandant, 
Luitenant-kolonel F.Overdiek 
 
 
Van de Regimentsadjudant,  
 
LEIDERSCHAP 
Oranje Gelderlanders, in het leger hebben we 
veel leiders rondlopen. Binnen ons bataljon op 
diverse niveaus, van bataljonscommandant t/m 
(wrn-) groepscommandant (gpcn). 
Tijdens de schietserie in Bergen – Hohne 
afgelopen weken heb ik leiders bezig gezien 
op veel schietbanen, maar ook tijdens de 
bivakopbouw van de Ststcie en de Ccie en in 
andere situaties. Steeds was de inzet groot en 
het moreel hoog. 
 
Wat is leiderschap?  

Leiderschap is het gedrag van een persoon die 
een positie van leider heeft in een groep. De 
activiteiten van deze groep zijn onder zijn 
verantwoordelijkheid gericht op het realiseren 
van een bepaald doel. Het heeft dus 
betrekking op gedragingen in relatie tot de 
leden van de groep, gericht op het bereiken 
van bepaalde doelen. Onverschillig aan welke 
activiteit leiding wordt gegeven, gaat het altijd 
om doelbewust, doelgericht en doelmatig 
handelen. 

Ik heb leiders bezig gezien en beperk mij tot de 
waarnemingen tijdens de SOB, waar leiders op 
de schietbaan bezig waren met het 
vooroefenen, of het uitvoeren van de gevechts-
schietoefeningen. Waar bleek uit dat daar 
goed leiderschap aanwezig was? 

1. Goede voorbereiding, door vooraf 
skills en drills te oefenen op 
grasvelden op de kazerne en/of op het 
oefenterrein achter de kazerne t/m 
achterop de schietbaan voorafgaand 
aan de schietoefening; 

2. Duidelijke bevelsuitgifte waarna voor 
ieder in de groep het verloop van de 
actie en ieders taak duidelijk was; 

3. Goede aansturing door de gpc tijdens 
de acties, waarbij de buddyparen cfm 
punt 1 een minimum aan aansturing 
tijdens “het gevecht”nodig hadden. 

4. “Last but not least” goed 
voorbeeldgedrag wat door de 

korporaals en de sergeanten werd 
weggezet. 

Soldaten: Jullie hebben goede, professionele 
leiders. Wees je dat bewust en als er 
onduidelijkheden zijn, vraag dan uitleg/ 
toelichting. 
(wrn-) Gpcn: Bedankt. Ik ben trots op jullie.  
Blijf door uitstraling en goede voorbereiding 
doelbewust, doelgericht en doelmatig 
handelen. Houdt dit vast en bouw het uit. 
 
Jullie Regiments – en bataljonsadjudant,  
Aooi J.M. Rouw 
 
 
Even voorstellen,  
 
Ik ben René Berendsen 34 jaar, getrouwd en 
heb 2 dochters in de leeftijd van 5 en 6 jaar. Ik 
ben woonachtig te Zeewolde.  
Met ingang van 1 september 2010 volg ik de 
kapitein Donker op als commandant van de 
stafcompagnie. 
 

 
 
Ik ben mijn militaire loopbaan begonnen bij 11 
Infanteriebataljon Luchtmobiel. Vanuit daar 
ben ik in Seedorf terechtgekomen als 
groepscommandant pantserinfanterie en later 
als pelotonscommandant. Na een periode bij 
het OTCo te hebben gewerkt, voelt het daarom 
weer snel als vertrouwd om binnen een 
pantserinfanteriebataljon te mogen werken. Ik 
heb bewust voor deze functie gekozen omdat 
ik bezig wil zijn met besluitvorming, 
bevelvoering en leidinggeven en graag wil 
samenwerken met gemotiveerde professionele 
collega’s om het bataljon te ondersteunen en 
zorg te dragen voor het O&T traject t/m niv3 
van de 3 Anti-Tank pelotons. Zeker bij  
laatstgenoemde zie ik kansen om de 
stafcompagnie nog meer op de kaart te zetten. 



De aankomende periode zal ik gebruiken om 
mij verder te verdiepen in het reilen en zeilen 
van de stafcompagnie om zo een verdere 
koers te bepalen.  
Ik heb er zin in! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Commandant Stst-Cie 
René Berendsen 
 
 
A”Boeaja” Cie in Bad Reichenhal  
 
12 tot 16 juli zijn ruim 60 krokodillen vertrokken 
naar Bad Reichenhal. 
Doel van de oefening is de mentale 
weerbaarheid te verhogen. Dat is gelijk te 
merken. Ruim 13 uur verplaatsen met de bus 
van DVVO. Een en ander wordt verzwaard 
vanwege de finale waarin Nederland net niet 
wereldkampioen is geworden. Voor enkelen 
was de busreis dus een mooie gelegenheid om 
wat uren slaap in te halen. Voor de overigen 
een kleine marathon films kijken. Waarbij 
gezegd moet worden dat niet alle films de 
moeite waard waren om te worden bekeken. 
De busreis stopt bij de Burger King. Om 
daarna nog een klein half uurtje door te rijden 
naar de Almhof. Na opvang van de VKS en de 
sportorganisatie is het legeren en voorbereiden 
voor de volgende dag. 

 
De hele week zijn Discipline, Doorzettings-
vermogen, Incasseringsvermogen en 
Kameraadschap de sleutelwoorden waar de 
aandacht bij ligt. 2 groepen, uit de 
gevechtspelotons, vertrekken gelijk voor 2 
dagen de bergen in. Mike, Delta en Zulu 
beginnen eerst met de ‘Klettersteig’. Wat dat 
inhoudt krijgen we uitgelegd door een lokale 
berggeit. ‘Heinrich’ spreekt alleen Duits en nog 
met een accent. Maar we komen er achter dat 
we een bergwand gaan bestijgen. En dat we 
een klimbroekje aan moeten doen. Om onszelf 
te beveiligen aan staalkabel die de hele route 
omhoog mee gaat. Om de veiligheid te 
waarborgen voor de mensen onder je, moet je 
‘STEIN’ of STEEN schreeuwen. Nauwelijks is 

dit uitgelegd of boven ons horen we grote 
brokken steen naar beneden komen. Niet echt 
een prettig geluid. Het beeld dat zo’n brok 
steen boven op je valt, schiet bij hoop mensen 
door het hoofd. 

 
En dan begint de klim. Ruim 3 uur klimmen. 
Sommige stukken eenvoudig. Maar er zijn ook 
stukken bij waar je zenuwen beproefd worden. 
Zeker als je enige vorm van hoogteangst hebt. 
Boven aangekomen is er een mooi uitzicht en 
een berghutje waar we de lunch genieten. 
Groot voordeel is dat je er ook lekker een glas 
koele frisdrank kan kopen. Want de 
temperaturen liegen er niet om.  
En dan de weg terug. Heerlijk om naar 
beneden te lopen. Wel krijgen de knieën het 
zwaar. Bij elke stap moet je het hele gewicht 
opvangen op een knie. 
 
De volgende dag staat Canyoning op het 
programma. Oftewel verplaatsen door een 
rivier en stroomafwaarts mee. En daarbij 
enkele hindernissen nemen. Afdalingen door 
middel van abseilen. Daarna is het voor ons de 
beurt om de 2 daagse tocht te gaan doen. 
 
Donderdagochtend vroeg vertrekken we met 
de bus. Na een laatste inspectie begint de 
tocht. Een klim van ongeveer 1500 
hoogtemeters. Eindpunt is een berghut om 
daar te overnachten. Boven in de hut krijgen 
we een heerlijke warme maaltijd. En na de 
evaluatie is de Two Can rule van 
toepassingen. Mazzel voor ons is dat er halve 
liters geschonken worden. Maar na de 
inspanning van die dag is dat ook meer dan 
genoeg. Het slapen op de grote slaapzaal is 
gezellig. Grote beddenbakken, waarbij je met 
z’n vijven of zevenen bij elkaar ligt.  
 
Vrijdagdag is het vroeg opstaan. Het ontbijt is 
echt Duits. 2 droge duitse boterhammen met 
spiegelei. Waarbij het eigeel uitloopt over je 
brood. Dan verplaatsen naar de bergwand 
waar we tussen de 80 en de 100 meter gaan 
abseilen. Om daarna een paar tientallen 



meters diep een grot in te gaan. Na een snelle 
lunch is het tijd voor de lange afdaling. De 
afsluiting is een commandantenmars. Afstand 
2,2 Km, 100 hoogtemeters en de tijd 21 
minuten. Oftewel even afzien. Alle 
vormingsaspecten komen aan bod. Maar 
incasseringsvermogen en doorzettings-
vermogen staan bovenaan. De afstand is niet 
het probleem. Alleen is het hoogteverschil 
dodelijk. En het werkt zwaar demotiverend om 
een van de sportspieren te zien, die het 
schijnbaar met 2 vingers in zijn neus doet. 
Gelukkig halen we het als groep binnen de 
gestelde tijd. Maar wel met de tong op de 
schoenen. 
Dan het gebouw opleveren. De eigenaresse 
zou een goede CSM kunnen zijn. Alle hoekjes 
en gaten worden geïnspecteerd. En pas nadat 
zij tevreden is kunnen we terug naar 
Nederland. 
 

De terugreis is echt om op stuk te gaan. De 
hele nacht door rijden. Hierbij wordt er beroep 
gedaan op het laatste stukje doorzettings-
vermogen. Want het is erg veel incasseren. 
Zaterdag om 7 uur is het laatste appel en 
mogen we gaan genieten van het verlof. Voor 
de meeste ook het zomerverlof. Dus kunnen 
de spieren gedurende de komende weken 
herstellen.  
 
 
SOB/SOMS 2010-2 (14 t/m 25 juni 2010)  
 
14-06-’10 maandag ochtend vertrek naar 
bergen. Alles is beladen en iedereen is er klaar 
voor. De bus in en vertrekken richting 
Duitsland. 
Na een paar uur rijden en een tussenstop te 
hebben gemaakt kwamen we dan eindelijk aan 
op de kazerne. Net op tijd voor het voetbal. 
Maar niks was minder waar. Het voetbal kon 
niet gekeken worden! Het Nederlandse elftal 
zou het zonder onze support moeten doen 
omdat de tonner leeg gehaald moest worden 
met het PGU van het personeel. Dat werd 
natuurlijk rap gedaan zodat we nog wat 

konden zien van de wedstrijd. De compagnie 
was her en der verspreid over de kazerne en 
iedereen had wel een stekkie gevonden bij een 
andere eenheid om de laatste 20min te zien. 
Het was natuurlijk wel de moeite waard na een 
2-1 zegen voor Nederland. Nu dus weer 
voorbereiden voor de schietweek.  
Dan is het zover. Dinsdag mocht dan eindelijk 
het 1ste schot worden gelost door het 
uitgestegen personeel met diverse groep’s-
actie’s. Met contact links, rechts en voorwaarts 
gaan over de baan! En waar veel gelet werd 
op niveau 1 zaken. Met natuurlijk een evaluatie 
aan het einde van de run werd de actie 
afgesloten en konden de desbetreffende 
groepen de  geëvalueerde punten mee nemen, 
om vervolgens voor te oefenen voor de 
volgende actie. Naar mate de week vorderde 
werd het steeds beter en beter en hoefde 
nauwelijks meer op niveau 1 gelet te worden. 
Tevens kwamen er ook minder punten ter 
evaluatie.  
Natuurlijk zijn we ook nog een avond wezen 
avond-schieten wat niet kan ontbreken. Ze 
begonnen met de HV’s in te schieten zodat er 
doorgerouleerd kon worden met de wapens, 
waardoor iedereen zijn schiet-moment kreeg 
en de ervaring kon krijgen om met diverse 
wapens te schieten bij duister. Uiteindelijk 
sloten we de week op vrijdag af met een zeer 
leuke groep’s-actie waar diverse drill ’s naar 
voren kwamen. Dus met een goed gevoel het 
weekend in en onderhoud plegen zodat er 
weekend gevierd kon worden.  
En dan is het alweer zaterdag. De dag begint 
weer met onderhoud en we sluiten het af om 
12 uur om dan gereed te maken voor het 
stappen en, natuurlijk niet te vergeten, het 
voetbal waarbij de volgende ronde gehaald 
moet worden. Met de hele compagnie voor de 
beamer met alle hooligans in het oranje en 
gereed om een feestje te vieren van de 
overwinning die uiteindelijk was behaald. Dus 
nu instijgen in de bus en richting Hamburg om 
te stappen. Het was een zeer geslaagd 
weekend.  
Zondag uitslapen en aan de slag met de 
voorbereidingen voor de volgende week. 
Uiteraard weer hetzelfde als de 1ste week om 
het niveau van de groep nog meer omhoog te 
halen en de groep één te laten worden door 
aan elkaar gewend te raken. Dinsdag 22-06-
’10 werd het schieten stop gelegd doordat er 
speciale eenheden van de Russen door de 
lucht vlogen voor spionage. Iedereen vond het 
niet zo heel erg omdat ze nu even hun rust 
konden pakken in de schaduw om nog even 
theoretisch de drills door te nemen. Natuurlijk 
moest er ook nog even gekeken worden bij het 
nieuwe voertuig, de CV-90. In de avond kon er 



gependeld worden naar Baan 7a. Daar werden 
we opgevangen door de SMO van de Bravo 
compagnie. Er werd een heleboel uitgelegd 
over hoe ze schieten en hoe ze werken. Het 
horen van het 1ste schot, zowaar op een 
afstand van 400 meter, was al indrukwekkend. 
Veel verbaasde gezichten dat het toch nog zo 
hard kon gaan. Iedereen staat te popelen om 
de volgende schietweek te draaien met de 
voertuigen, om er volgens naast te liggen 
tijdens het vuren zodat je helm scheef op je 
dak gaat zitten. Weer een late avond voor het 
voertuig personeel en het uitgestegen 
personeel. 
Nog een paar dagen schieten en dan zit het er 
alweer op. Een paar dagen zweten en 
zwoegen. Uiteindelijk wordt het laatste schot 
gelost op donderdag. Na veel heide-brandjes 
wordt het schieten eerder stop gezet. De 
brandweer kon het niet snel genoeg blussen 
waardoor we niet verder konden met de schiet-
oefeningen. Dan maar terug naar de kazerne.  
De laatste avond voor vertrek hebben we om 
half 9 met de compagnie de laatste 
groepswedstrijd van Nederland gekeken, die 
ook weer gewonnen werd. Aan het einde van 
de wedstrijd ging iedereen slapen om de 
volgende ochtend vroeg op te staan voor de 
laatste werkzaamheden. Het gebouw 
opleveren en wachten op het vervoer terug 
naar huis. De bussen waren in ieder geval wel 
op tijd, wat niemand had verwacht. Dus met 
een goed gevoel over de 2 schietweken terug 
naar huis richting Ermelo. Einde oefening en 
genieten van het lekkere weer in Nederland.  
 
Sob/Soms 2 Geslaagd!  
 
 
Kadervereniging naar NEDERLAND –  
FINLAND 
 
Op dinsdag 07 september werd de interland 
Nederland - Finland in de kuip gespeeld. Via 
het PMT kon er "voor weinig" aangehaakt 
worden. De kadervereniging had in hun 
jaarprogramma 2010 staan dat er ooit naar 
een wedstrijd van het Nederlands elftal zou 
worden gegaan. Bingo dus.Na een 
inventarisatie kwamen we uit op 25 
kaderleden. Het gros van de deelnemers 
kwam van de C-cie. Het gerucht gaat dat 
kaderleden van de compagnie die niet mee 
zouden gaan door de CSM persoonlijk zwaar 
mishandeld zouden worden. Dat geloven we 
echter niet...natuurlijk. Van alle cieen was wel 
een vertegenwoordiging, al was die van een 
enkele wat klein. Om 17.00 uur was het 
verzamelen in het PMT.  

De bus was mooi op tijd. Op eigen kosten 
waren ook een bult korporaals en soldaten 
aangehaakt. Van MARIEKE (de manager van 
het PMT) kregen we nog wat klasse 6 en een 
zak vol Bounty's, M&M's e.d. mee. Bus vol 
en om 17.30 volgde de afmars. Drie uur om er 
te komen, want de wedstrijd begon om 20.30. 
Tijd zat. Twee uur later - om 19.30 - waren we 
al bij Amersfoort. Door een zwaar ongeluk 
500m voor ons stonden we 1 1/2 uur stil. Niet 
dat we ons niet vermaakten, want de infanterie 
was al rap uitgestegen om wat rond te kijken 
en gezellig te zijn. Met name de sgt1 
"vonkentrekker" van de C-cie was als inventief 
en creatief sgt1 al snel vrienden (en met name 
ook vriendinnen) aan het maken door de zak 
vol Bounty's en M&M's aan de filestaanders uit 
te delen.  

 
Na door een behoorlijk flinke, vrouwelijke 
agent de A1 opgestuurd (?) te zijn, kwamen we 
net na de aftrap het stadion binnen. Het eerste 
doelpunt was al gevallen. Lekker. Toen we 
heel lang met het hele stadion "Ruud, Ruud, 
Ruud" riepen, viel uiteindelijk Ruud van 
Nistelrooy in. Spektakel!!! Hij heeft de bal 
volgens sommigen geen - volgens mij toch wel 
een - keer de bal aangeraakt. De verdere 
wedstrijd was gemiddeld wat slapjes volgens 
de "hardcore" voetbalkijkers, maar wel 
gewonnen dus. Een leuke belevenis. Na de 
wedstrijd was het een buschauffeur/ 
asielzoeker/ons zoeker die rond het stadion 
aan de routeklutskwijtheid deed. We stonden 
dus nog vier telefoontjes en twintig minuten 
lang te wachten voor we weer terugreden naar 
het wonderschone Ermelo. Om 01.00 op 
woensdag kwamen we daar aan. Het was 
gezellig, veel gelachen en nog voetballen 
gezien ook. Volgend jaar weer!!!!!! 
  
 
Van een lid van de kadervereniging,  
aooi Rouw 
 
 
 
 



Uitzending Sgt Sibtsen  
 
Hallo collega’s, 
 
Na een leuke week acclimatisatie in Minhad 
met temperaturen oplopend tot 69 graden in de 
middag waren we blij dat we met de C130 
konden vertrekken naar KAF. ’s Nachts 
aangekomen konden we slapen in onze 
slaapzak op de Dutch Compound. Eindelijk in 
slaap getuimeld, zaten we het volgende 
moment met zijn allen rechtop in bed. Wat was 
dat, leek wel een raket. Gelukkig bleek het een 
F18 te zijn die laag over vloog. Wij “blij” maar 
realiseerde ons wel dat wij nu in Afghanistan 
waren en niet meer in het veilige Mirage. 
 
Wij hebben het hier op KAF als Nederlanders 
trouwens goed voor elkaar. Een eigen Dutch 
Corner, Dutch PX, Echo’s en er wordt heel, 
heel veel georganiseerd. Op 21-8 hadden wij 
bijvoorbeeld nog een geslaagde Dutch Day op 
de boardwalk en aansluitend een goed 
bezochte houseparty tot 23:00 uur. Allerlei 
Nederlandse souvenirs, snoepgoed en oranje 
spullen waren te koop en veel typisch 
Nederlandse spelletjes te doen. De opbrengst 
hiervan gaat naar onze gewonden in Doorn. 
 
Omdat wij met zijn tienen het 10e detachement 
van KAF vormen, houdt dit in dat iedereen van 
ons een zelfstandige/specialistische werkplek 
heeft met eigen werktijden. Wij zijn behoorlijk 
paars ingesteld en bestaan uit 7 KLU, 2 KL en 
1 KMAR. Om de saamhorigheid te bevorderen 
hebben we elke donderdagavond een 
bijeenkomst, de Keek op de Week genoemd 
en elke maand een barbecueavond. 
 
Samen met Bas Veerman (OTCRIJ) bestaat 
ons werk, 6 a 7 dagen in de week, locale 
workers (schoonmakers en timmerlui) in- en 
uitchecken en het aansturen van en toezicht 
houden op hun. Ook controleren wij hun 
bagage, omdat grote plastic potten, blikjes, 
spijkers etc. gebruikt kunnen worden voor 
home made IED’s. Met Bas heb ik afgesproken 
dat ik de administraties van de werkers, 
bazaar, school en bestellingen doe en hij zich 
meer bemoeit met het reilen en zeilen van de 
locals. De eerste maanden was het veel 
overwerken, omdat er allerlei problemen 
waren. De hoto bleek achteraf ronduit slecht te 
zijn, de administratie in zijn geheel liep vele 
maanden achter en sommige onderdelen 
hiervan waren al tijden niet aangeleverd bij 
andere afdelingen binnen ons gebouw TLS 
(Taliban lost stand) en bij de afdeling CID van 
RC-South.  

Op zaterdag runnen wij met CWO Rens Metz 
en in samenwerking met de ECP3, FP, IMP en 
MWD de bazaar. Om 6.00 uur staan wij bij 
ECP3 en geven ruim 550 badges en 
driverkaarten uit. Badges zijn toegangspassen 
voor de shopeigenaren (vendor) met hun 
werkers, chauffeurs en goodboys 
(schoolkinderen). Wij zijn heel de dag druk met 
het verrichten van allerlei hang- en 
spandiensten en zijn tevens vraagbaak voor 
iedereen. Leuk feitje is dat de bazaar wekelijks 
wordt bezocht door ongeveer 3 tot 5.000 
militairen en burgers (personeel van 
contractors). Opmerkelijk is dat 15% van de 
omzet die de 173 shopeigenaren genereren, 
onderhands wordt gegeven aan de senior tolk. 
Waarschijnlijk benodigd als vrijbrief voor de 
Taliban maffia. 
Met mijn collega Lodie Rohde van het JDOC 
heb ik meegelopen voor het ICP2 (back-up van 
ICP1) werk. Wij kwamen zo ook 2 Nederlandse 
vrouwelijke militairen tegen, die ons vertelden 
de poort te verlaten in een normale bestelauto, 
omdat zij elke dag de tolken moesten 
wegbrengen en dat zonder begeleiding van 
een pantservoertuig. Ook wisten zij niet 
precies hoe te handelen als er iets fout zou 
gaan. Wij hebben dit aangekaart bij onze 
kolonel en die heeft hun majoor hierop 
aangesproken met als gevolg dat zij de poort 
niet meer verlaten.  
 
Uiteraard hoor je ook op KAF soms rare maar 
waar gebeurde verhalen. 
Bijvoorbeeld een militair steelt iets van een 
vendor op de bazaar en wordt op heterdaad 
gepakt maar blijft ontkennen, want hij weet dat 
hij wordt gedegradeerd en dit einde missie 
inhoudt. Een militair (FP) al zeker 20 minuten 
bij onze serre op de bazaar staat te kletsen 
met zijn collega’s en erachter komt dat hij zijn 
vriendin (M16 met munitie) heeft laten staan bij 
een kraampje op de bazaar.  
Dat 2 militairen met een hond ’s nachts bezig 
zijn met een controle ronde voor het opsporen 
van munitie in vrachtwagens (ECP4) en dat de 
hond elke keer gaat zitten bij dezelfde truck. 
Deze mannen besluiten weg te gaan en dit te 
melden bij het JDOC. Bij terugkomst (met 
versterking) blijkt dat de truck er niet meer te 
staan.  
Maar het meest extreme verhaal is wel het 
volgende. JDOC laat ’s nachts een alarm 
afgaan voor een een rocket attack. De drill is 
dan direct liggen en na 2 minuten dekking 
zoeken in een bunker of andere veilige plek. 
Na een zeer lange tijd zoeken geeft JDOC all 
clear af, want er zijn geen gewonden of doden 
gemeld/gevonden en er zou geen ontploffing 
geweest zijn. Men blijft verder zoeken naar de 



raket en een tijd later wordt gemeld dat men 
een tent heeft gevonden met schade. Na 
inspectie in de tent blijkt het nog niet 
geëxplodeerde deel van de raket (warhead) in 
het looppad van die tent te liggen, ware het 
niet dat op dat moment alle militairen gewoon 
liggen te slapen. Aan de tentbewoners wordt 
gevraagd waarom zij dit niet hebben gemeld 
en waarom zij daar nu slapen. Het antwoord 
was:”er is toch all clear afgegeven”. 
 
De tijd gaat hier super snel en het liefst zou ik 
hier nog langer blijven maar ik weet dat als ik 
eind oktober thuis ben, blij zal zijn. Immers 
oost west, thuis best. 
 
Met vriendelijke groet, 
Remco Sibtsen 
Sgt1 PIB 45 R.I.O.G. 
 
Gebruikte afkortingen: 
CID -Counter Intelligence Defense 
CWO – Chief Warrant Officier 
ECP3 – Entry Control Point 
FP – Force Protection 
ICP – Incident Command Post 
IMP- Int. Military Police 
JDOC - Joint Defense Operation Centre 
MWD – Military Working Dogs 
 
Het monument van 5-5 R.I. Een Twents / 
Gelders Bataljon  
 
In 1961 werd in de poort van de 
Westenbergkazerne te Schalkhaar een 
bronzen plaquette aangebracht op iniatief van 
de voormalige Bataljonscommandant van 5-5 
R.I. de majoor A.T.M. Blankhart met de namen 
van de omgekomen 5-5-ers in het voormalig 
Nederlands Oost Indië. 
In deze kazerne werden de bataljonsreünies 
steeds gehouden, waarbij de plaquette een 
grote rol speelde bij de dodenherdenking. 
In 1991 kwam aan deze bijeenkomsten in de 
Westenbergkazerne een einde daar deze als 
zodanig ophield te bestaan. 
Vanaf dat moment was er geen vaste plaats 
meer voor de plaquette, totdat de 
Commandant van het Infanterie Schietkamp 
Harskamp aanbood deze plaquette op het 
terrein van het Infanteriemuseum te plaatsen. 
Het bestuur van de Stichting Veteranen 5-5 
R.I. is dan ook bijzonder verheugd dat 
vandaag door de onthulling van dit monument 
de plaquette met daarop de namen van onze 
37 vrienden een waardige en blijvende plaats 
heeft gevonden. 
 
Het monument bestaat uit een zuil, gemaakt 
van COR-TEN staal. Het metaal gaat 

rood/bruin oxyderen en sluit zich daarmee af 
voor verdere weersinvloeden en is dus 
onverwoestbaar. 
 

 
 
 
Het gekozen COR-TEN staal drukt door zijn 
kleur verjaring uit, maar geeft tevens blijk van 
fier overeind te willen staan. Deze kleur is in 
harmonie met de omgeving. 
In de zuil is een kruis uitgesneden, waarbij de 
lichtdoorval staat voor het licht dat de 
duisternis doorbreekt. 
De cijfers en letters 5-5 R.I. spreken voor zich. 
De plaquette is geplaatst op een gemetseld 
blok van hardgebakken Twents/Achterhoekse 
metselklinkers. 
Aan de voet van het monument liggen 5 stuks 
uit de Achterhoek en Twente afkomstige 
veldkeien. 
 
Harskamp, 24 mei 2002 
 
 
44.Deutsch-niederländisches Partnerschaft-
seminar Unteroffiziere. 16 t/m 20 Augustus 
2010. 
 
In de drukte van de invoer van de CV-90 
hebben we ook nog tijd gevonden om deel te 
nemen aan een onderofficiersseminar in 
Strausberg (Duitsland). Strausberg is een 
kleine stad welke ongeveer 40 km ten oosten 
van Berlijn ligt. 
Het verzoek om daar aan deel te nemen kwam 
van de KMAR Brigade Apeldoorn waar de 
stafadjudant Peter Ham de opdracht kreeg om 
vrijwilligers bij elkaar te zoeken. Dit verzoek 



heeft hij ook aan het 45e gedaan. Vandaar dat 
ondergetekenden daar aan deelgenomen 
hebben. Voor ons, en later bleek voor velen, 
was het seminar een onbekende activiteit. Het 
was echter al de 44e keer dat het met 
Nederlanders uitgevoerd werd. 
Ter voorbereiding hebben we een presentatie 
gemaakt over de organisatie van de 
Landmacht en hoe het algemene 
loopbaanpatroon van onze onderofficieren er 
uit ziet. 
Op zondag 15 augustus vertrokken we vanaf 
de Willem III kazerne in Apeldoorn met een 
luxe bus met de 7 deelnemers richting 
Strausberg. In de bus hebben we ons aan 
elkaar voorgesteld. De deelnemers kwamen uit 
alle krijgsmachtdelen, te weten eerder 
genoemde Adjudant en een wmr1 van de 
KMAR, één sergeant-majoor KLU, twee 
korporaals Korps Mariniers (ja, bij de marine 
ben je dan onderofficier!) en de twee 
ondergetekenden KL. Ook was er een 
adjudant van de Nederlandse ambassade KL. 
Divers dus. We gingen met het idee dat we de 
verschillen met de Duits Bundeswehr zouden 
kunnen bespreken. Dat hebben we ook 
veelvuldig gedaan, maar ook kwamen we op 
de verschillen binnen onze eigen krijgsmacht. 
 
Het programma was als volgt bepaald: 
Zondag aankomst en legeren. Maandag begon 
met een lezing over privé veiligheids-
organisaties die actief zijn in de diverse 
“brandhaarden” zoals Blackwater, MPRI en 
Sandline International. Deze lezing was alleen 
voor de Nederlandse deelnemers omdat de 
Duitsers pas in de middag aankwamen. 
De rest van de dag bestond uit een lezing over 
“Innere Führung”, de duitse werkwijze over 
leidinggeven. Het begrip “Inerre Führung” is 
een begrip wat nauwelijks te vertalen is. 
Verder voorstelronde en elkaar leren kennen. 
Al met al tot 22:00 uur sponzen geblazen, wat 
voor een groot deel de rest van de week ook 
het geval was. 
 
Dinsdag weer diverse lezingen waar onder een 
lezing van een Duitse kapitein (Hauptman) 
over de inzet van de Duitsers in Afghanistan. 
Voor de Duitsers een inzet die geheel nieuw is 
omdat, sinds de oprichting van de Bundeswehr 
in 1955, geen grote inzetten geweest zijn. Wel 
onder de VN vlag maar veel was het tot nu toe 
nog niet. Het verhaal van de kapitein ging over 
de wijze hoe men om is gegaan met een TIC. 
Opvallend was dat wij veel meer ervaring 
hebben. Wij hebben sneller de beschikking 
over vuur- en luchtsteun. Tijdens zijn verhaal 
viel het ons op dat men nog steeds voorzichtig 
opereert. De tweede wereldoorlog achtervolgt 

de Duitsers nog steeds. Met name de politiek 
is erg terughoudend v.w.b. inzet van het leger. 
Op deze dag hebben we onze lezing 
gepresenteerd. De middag stond in het teken 
van een bustour naar en door Berlijn. De leider 
van het seminar was een luitenant-kolonel die 
voorheen bij het NVA (National Vols Armee, 
het Oost-Duitse leger) diende als 
gevechtspiloot. Hij wist veel over de 
geschiedenis van de stad te vertellen en met 
name over de muur. 
Berlijn is een mooie stad waar echter nog veel 
bouwwerkzaamheden zijn die het aanzien van 
de stad moeten verbeteren. Na de val van de 
muur is de regering verhuist naar Berlijn en de 
Oost-duitse zijde was nogal in verval geraakt. 
Veel oude flats moesten opgeknapt worden om 
een beter aanzien te geven en geschikt te 
maken voor de huidige eisen die men stelt 
v.w.b. leefomstandigheden. 
In de avond was er ook nog ontspanning in de 
vorm van een kegelavond. De kegelbaan was 
in een kelder op de kazerne. 
 
Woensdag stond compleet in het teken van 
Berlijn. Diverse sprekers en rondleidingen 
stonden op het programma. Onder andere in 
gesprek met een afvaardiging van de vaste 
Kamercommissie voor defensie, een 
rondleiding door de Reichstag (het Duitse 
regeringsgebouw), een lezing van de Duitse 
IGK (een compleet ander systeem als bij ons) 
en een bezoek aan de Nederlandse 
ambassade. De avond mochten we onszelf in 
Berlijn vermaken.  
Donderdag hebben we een bezoek gebracht 
aan Seelow, vlak bij de Poolse grens, waar 
één van de laatste grote slagen geweest is van 
de Duitsers tegen het Rode leger van 16 t/m 
19 april 1945. Om een indicatie te geven qua 
grootte van de slag: 
 
Sterkte van de legers:    
Duits 112.143 Pax       Russisch 1.000.000 pax 
Aantal tanks:    
Duits 587            Russisch 3.059 
Artillerie stukken:   
Duits 2.625            Russisch 16.934 
Gesneuvelden en vermisten:   
Duits 12.322            Russisch 30.000 
 
Veel is er niet te zien als men het vergelijkt met 
bijvoorbeeld Bastogne of Normandië. 
Verder een lezing over de werving, waarbij 
aangetekend moet worden dat de Duitsers nog 
steeds dienstplichtigen hebben. Het grootste 
deel is echter beroeps net als bij ons. De 
soldaten die uitgezonden worden zijn geen 
dienstplichtigen maar alleen vrijwilligers. 



Ook hebben we syndicaatopdrachten 
gepresenteerd die we eerder deze week 
hadden uitgewerkt. Het ging hier vooral om de 
verschillen en de overeenkomsten te 
presenteren tussen de beide krijgsmachten 
over diverse stellingen. Een voorbeeld hiervan 
is de verschillen en overeenkomsten op welke 
wijze de krijgsmacht in de maatschappij staat. 
De avond werd afgesloten met een etentje in 
Strausberg waarbij diverse cadeaus werden 
uitgewisseld. 
 

 
 
De vrijdag nog maar weer eens een lezing 
over de sociaal wetenschappelijke begeleiding 
van ISAF en uiteindelijk de terugreis. 
 
Een intensieve week, waarbij we inderdaad 
veel over de verschillen konden spreken met 
de Duitse collega’s. Tijdens en na de lezingen 
was er ruimte voor discussies, echter was er 
niet veel tijd voor. Tijdens de informele 
momenten hebben toch veel met de Duitse 
collega’s van gedachten kunnen wisselen. Er 
zijn veel overeenkomsten en verschillen. Als 
meest opvallende verschil kan genoemd 
worden de uitzendervaringen. Wat dat betreft 
liggen we 10 jaar voor in kennis en ervaring. 
 
Volgend jaar weer? 
 
Smi J.G.A. Bresser (CSM A “Boeaja” Cie) en 
Sgt1 R. Teunissen (OPC MRAT-pel B 
“Leeuwen” Cie) 
 
 
SOB 2010-3 B-Cie  
 
Grommend en knarsend komt de CV90 tot 
leven. De locatie baan 3 Bergen-Hohne, 
Duitsland. Achterin bevindt zich een infanterie 
groep. De wapens zijn geladen. In het bevel 
heeft de groep de opdracht gekregen te dienen 
als spitsgroep voor het peloton. Door de 
verkenners zijn een aantal mogelijke 

vijandelijke locaties onderkend en 
doorgegeven aan het peloton.  
Ondertussen komt de regen met bakken uit de 
hemel. Het glooiende terrein wordt modderig 
en de kleine waterloopjes beginnen vol te 
stromen en te veranderen in rivieren.  
Op bevel van Romeo gaat de CV90 
voorwaarts. Het gestabiliseerde kanon scant 
de omgeving in front. De weg draait rechts af 
het bos in. “Ik ga over op coax” roept de 
boordschutter over het net. Dan, 300m in het 
bos boven op een heuvel, contact! Terwijl de 
coax begint te rammen stijgen de infanteristen 
links van het voertuig uit. Al snel is ook daar 
vuur in front en worden de eerste rad 
meldingen doorgeschreeuwd.  
Onder dekking van de CV90 gaat de infanterie 
voorwaarts. Omlaag de heuvel af met vuur en 
beweging. Onder aan de heuvel ploegt de 
groep door een uit zijn voegen gebarsten beek. 
Tot op het bot doorweekt en vol adrenaline 
moet de groep verder. De vijand bevindt zich 
bovenop de heuvel. Na nog 200m 
onoverzichtelijk bosrijk terrein vol met 
doornstruiken en varens consolideert de groep 
aan de top van de heuvel. Smerig en nat 
stijgen de infanteristen weer achter in de 
CV90. Het gevecht is nog niet afgelopen. 
In de eind opstelling ligt het peloton aan 
weerszijden van de CV90 in hun vupo’s. In de 
diepte komen vijandelijk pantsers voorwaarts. 
Het 35mm begint te schieten en schakelt de 
doelen uit. Vanuit de ruines komt de  
vijandelijke infanterie voorwaarts. Met mag’s, 
40mm’s, pantserfausten en diemaco’s worden 
ze op afstand gehouden. De CV90 draagt bij 
door doelen uit te schakelen met zijn coax en 
kanon. De vijandelijke tegenaanval loopt stuk 
op al dit geweld…  
 
Terug in het afwachtgebied stijgt de infanterie 
groep uit de CV90. Smerig, groen, doorweekt 
en kilo’s munitie lichter. 
De opdracht is met succes volbracht. Welkom 
bij de pantserinfanterie.  
 
Kap Donker, B-cie  
 
 
Higland games SOB  
 
Zaterdag 25 september stond er een 
sportdagje gepland in de vorm van een soort 
Highland-games alleen dan zonder alcohol. 
Want iedereen weet dat Highland-games vaak 
samen gaat met veel alcohol en gewoon 
lompe/ brute kracht. 
Desalniettemin is het een geslaagde middag 
geweest met een aantal leuke spellen. 
 



Er was een parcours uitgezet met 10 spellen 
en natuurlijk waren er bij sommige spellen een 
aantal leuke dingen gebeurd, Onder andere bij 
het touwtrekken waar de Sld van der Weerd 
(naar mijn weten de enige vrouwelijke sld die 
mee deed aan de games), bijna won met 
touwtrekken van een jongen van de bravo-cie. 
En dat heeft bij ons (staf met een paar 
aanhangsels van atpel c-cie) natuurlijk voor de 
nodige humor gezorgd. Want wat was dat een 
prachtige wedstrijd om naar te kijken, en ze 
won de wedstrijd ook nog bijna. Door haar 
actie ‘brak’ de tegenpartij en hadden we ons 
eerste mentale puntje binnen. 
Helaas een aantal spelletjes later moest onze 
sterspeelster het slagveld verlaten met een 
blessure aan haar hand die ze heeft opgelopen 
bij het spel 4-tonner inladen. Dit was een 
aderlating voor ons team, want de daarop 
volgende spelletjes verloren we of speelden 
we gelijk, behalve het sjouwen met 40 kilo 
kistjes aan beide armen. En dat was toch wel 1 
van de zwaarste spellen die erbij zat, volgens 
mij ook niet helemaal Arbo technisch 
verantwoord, maar goed dat heeft de pret niet 
bedorven., want ook hier bij dit spel stond de 
humor hoog in het vaandel. Ons team bestond 
niet uit alleen maar jongens van 1.80cm+ die 
al redelijk moeite hadden om de kistjes niet 
over de grond te laten slepen, laat staan een 
persoon van 1.60cm-. Ik zal hierbij geen 
namen noemen maar dat was een fantastisch 
gezicht. Hij had het zwaar maar was toch aan 
het lachen (waarschijnlijk omdat het gras onder 
zijn oksels kriebelde).  
 
Ook een mooi spelletje was het 4-tonner 
trekken, waarbij wij met ons team het moesten 
opnemen tegen het team vol met spierbundels 
van de kapitein Donker die wij winnend 
afsloten met 1 ronde verschil. Even later 
pakten zij ons weer terug met het 6-kant plaat 
werpen en is het in de onderlinge stand van 
kap donker versus de staf 3-3. Dus afwachten 
tot de volgende sportdag. 
 
Na al het sporten en de nodige lachbuien 
kwam er natuurlijk ook nog een leuk barbecue 
feestje achter aan, waarbij alles keurig 
geregeld was. Het vlees en de drankjes en 
zelfs een paar blikjes bier. In het midden van 
het barbecue terrein was er een rodeostier 
ingehuurd, waarbij een aantal dappere mensen 
hebben geprobeerd de stier te temmen en 
menig pax het moest bekopen met een paar 
blauwe plekken. 
 
Zo als je al leest in ons verslagje van de 
sportdag en de barbecue is het een zeer leuke 
en geslaagde middag/avond geweest. En wil ik 

bij deze de L/O Sport bedanken voor de leuke 
opzet van de sportdag. 
 
m.v.g TEAM 2 
 
Tot zover gaat het goed - Run Survived  
 
Na het geweldige zomerverlof heeft de B-cie 
een nieuwe compagniescommandant 
gekregen. Ook bij de B-cie was het inmiddels 
bekend dat de nieuwe cc erg van sporten 
houdt en veel ook. Sommige leeuwen zullen 
hebben uitgekeken naar de komst van deze 
sportwelp en anderen zullen hebben gedacht; 
oh oh, we gaan aan de bak. Ik schaar mezelf 
sinds pantserbivak 3 tot die laatste categorie. 
Mij werd toen namelijk door de kapitein Donker 
zeer vriendelijk gevraagd of ik mogelijk 
interesse had mee te doen aan de 
Nederlandse Militaire Kampioenschappen 
Survivalrun. Dus… aan de bak. 
 
Na 2 trainingen op maandagmorgen en een 
week spierpijn was het dan zover, 15 
september 2010, de NMK Survival in 
Veenhuizen. Dat ligt 2 uur rijden richting het 
noorden, dan begint de mist en rij je nog een 
uur door en dan ben je in Veenhuizen.  
Je kan dit individueel, in koppels of met een 4-
tal doen. Het is een parcours van ca. 26 
kilometer met 128 hindernissen. Je krijgt bij de 
start een zwarte armband en zodra je een 
hindernis niet haalt, moet je hem inleveren en 
krijg je een uur straftijd.  
 
Net na het middaguur konden we starten. Het 
begon soepeltjes met scherfvest en een stukje 
rennen met wat hindernissen. Echter, het 
duurde niet lang of we kwamen de eerste sloot 
al tegen. Sloot en hindernis begonnen zich 
langzaam af te wisselen terwijl mijn 
onderarmen langzaam begonnen met 
verzuren. Touw in, overslag, apehang, sloot, 
enternet, modder.  

 



Na 3 uur stoempen kwam de finish in zicht. 
Met zwaar verzuurde armen nog een 
boomstammetje doorhakken, nog een enternet 
en dan de laatste hindernis.  
 
Het lukte me met mijn laatste krachten in het 
touw te komen, maar ik kreeg het niet meer 
voor elkaar de swing-over te maken en viel 5 
meter lager in het water, dit tot groot plezier 
van de 200 toeschouwers bij de laatste 
hindernis. Na de dominee, die ook aan de kant 
stond mee te kijken en te lachen, om zijn 
zegening te hebben gevraagd, poging 2. Ook 
de 2e keer belandde ik in het water.  
Het zal me toch niet gebeuren dat ik mijn 
zwarte bandje moet inleveren bij de laatste 
finish, dacht ik. Dus na een korte pep-talk 
tegen mezelf weer het touw ingeklommen. 
Boven aangekomen reikte ineens een 
helpende hand. Ik dacht eerst, heeft het 
schietgebedje van de dominee dan toch 
geholpen? Maar nee, het was mijn buddy die 
boven in het touw hing om een handje te 
helpen. Al het goede komt van boven!! 
 
Eerste Luitenant Peter Zijsveld 
B-cie 
 
 
GVA Bad Reichenhall  

 
Het is zondagavond half 9 en we zitten 
ongeveer met heel Nederland voor de buis,  
het WK! En Nederland staat in de finale. Na 
genoeg gedronken te hebben en strompelend 
zoekend naar mijn bed, dacht ik: “‘SHIT’ 
morgen GVA, nu snel naar bed”. Na een paar 
uurtjes geslapen te hebben werd ik gestoord 
door de wekker en het was tijd om te gaan 
werken. Tijdens te heenweg nog een beetje 
zwevend en slingerend over de snelweg, maar 
gelukkig toch heel aangekomen op de 
kazerne. 
 
Eenmaal op het kantoor aangekomen zag ik 
verschillende gezichten, het ene gezichtje hing 
al een beetje en de ander was nog bijzonder 
vrolijk! Maar je begrijpt, dat gezichtje gaat later 
nog wel hangen als de alcohol is uitgewerkt en 
de kater vreselijk toe slaat. Toen we allemaal 
een lupa hadden gepakt en onderweg waren 
met de bus naar Duistland, was het dan ook 
bijzonder stil want iedereen probeerde zijn 
kater weg te slapen. Na een lange reis in de 
bus (ongeveer 9 uur) waren we nog 30 
kilometer verwijderd van onze bestemming, 
maar eerst moest er nog avondeten 
geconsumeerd worden. En dat geschiedde in 
de Burger King, ik denk dat het goed is. Na het 
avond eten zijn we met de bus verder gegaan 

en nog geen 30 minuten later waren we op de 
bestemming. 
 
Eenmaal uitgestegen moesten we opstellen en 
kregen we een praatje van de Tlnt Kiljan over 
de doelstellingen en het verloop van de 
oefening, gevolgd door een woord van de 
CSM, de SMI Bresser, over de discipline in en 
rondom het kamp. De doelstellingen waren: 
Discipline (zowel innerlijke als uiterlijke), 
kameraadschap, doorzettingsvermogen en 
gehardheid. 
 
Naar het praatje kregen we de kamer indeling 
te horen, het rooster voor de aankomende 
dagen werd verklaard en we konden gaan 
settelen. Verder moest er nog klim uitrusting 
opgehaald worden en de rugzak bepakt 
worden voor de dag erop. 
 
Er werden 4 groepen geformeerd. Ons rooster 
was die week: 

- Dinsdag en woensdag: Een tocht door de   
bergen met een overnachting in een herberg.  

- Donderdag: Canyoning.  
- Vrijdag: Glethersteig.    

  
Na een nacht lekker geslapen te hebben is het 
inmiddels dinsdag ochtend, buiten was het nog 
donker en tijd om te ontbijten. Eenmaal 
aangekomen in de eetzaal konden we ontbijten 
en een lupa maken waarbij we ook de 
thermossen op moesten toppen voor de 
activiteiten van die dag. 
 
Na het ontbijt hadden we nog even tijd om een 
bakkie te doen met natuurlijk een rokertje 
(tevens ook de laatste voor die dag) want 
tijdens de activiteiten werd er niet gerookt. 
Aansluitend corvee doen, want er werd ook 
elke dag geïnspecteerd op de reinheid van de 
kamers. Vervolgens de uitrusting pakken en 
opstellen voor de rugzakinspectie. 
 
Toen dat alles gereed was konden we de 
bussen in en na ongeveer 60 minuten stonden 
we op een parkeerplek tegen een ellendig 
hoog ding aan te kijken, genaamd ‘een berg’. 
We kregen een praatje over de regels tijdens 
de klim en de afdaling, waar onder andere in 
terug kwam dat je geen foto’s mocht maken 
tijdens de klim ivm veiligheid. Bij de 
klimuitrusting die we de avond ervoor 
opgehaald hadden zaten ook een soort nordic-
walking stokken (de precieze naam weet ik 
even niet meer) en die kwamen zeer goed van 
pas bij het maken van de klim. 
 
De klim zelf begon erg stijl. Daar kwamen al 
een aantal doelstellingen aan bod omdat je 



aangesloten moest blijven 
(doorzettingsvermogen). Als dat niet lukt je 
maatje een steuntje in de rug te geven 
(kameraadschappelijkheid) en eigenlijk, als je 
er een tijdje bij stil staat, kun je er alles wel 
onder plaatsen. Toen we een uur of 8 
onderweg waren kregen we zicht op de top, 
natuurlijk een goed motivatie punt! Je voelde 
ook echt het verschil in temperatuur, het 
koelde sneller af dan ik had verwacht en 
eenmaal aan de top gekomen lag er zelfs 
sneeuw (even voor je beeldvorming: toen we 
beneden stonden raakte de thermometer de 27 
graden aan). 
 
Eenmaal aangekomen op de top en namen we 
wederom even pauze, dit gebeurde ieder uur 
voor 10 minuten. We hingen de rugzakken af 
en deden de kledingdrill. Toen beseften we 
ons pas wat voor een verschrikkelijk mooi 
uitzicht we hadden. Een strak blauwe lucht met 
een uitzicht tussen 2 bergen door, die begroeid 
waren met den- en loofbos en in die bergpas 
liep een kraakhelder riviertje. 
Dus ja, inderdaad je raad het al, FOTO TIME! 
Na de break moesten we nog een klein stukje 
lopen, ongeveer een uurtje om de herberg te 
bereiken. Eenmaal aangekomen konden we 
die ellendige rugzakken afdoen en weer roken! 
Aansluitend hadden we een evaluatie over de 
eerste dag door de gpc en plv gpc en die 
werden op hun beurt weer geëvalueerd door 
de sport. 
 
Toen de evaluatie klaar was, konden we ons 
gaan legeren in de kamers (een kamer van 2 
bij 3 waar je met een mannetje of 8 lag te 
stinken) en voor onszelf zorgen. Aansluitend 
hebben we het avondeten genuttigd. Na het 
eten konden we buiten op het terras nog een 
biertje drinken en werd er een nieuwe gpc en 
plv gpc aangewezen voor de dag erop, tevens 
kregen die ook gelijk het bevel voor de 
volgende dag. En toen ‘inliggen geblazen’ want 
de volgende dag ging om 6 uur de wekker 
weer. 
We begonnen de ochtend met het ontbijt 
waarbij we wederom een lupa moesten maken 
en de thermos optoppen en aansluitend 
kregen we een bevel voor die dag. We gingen 
afdalen en tijdens de afdaling zouden we nog 
wat activiteiten doen. Eenmaal onderweg was 
het een stuk soepeler, lekker naar beneden 
wandelen tot we op het punt kwamen met de 
activiteit. Dat bestond uit 2 opdrachten, de ene 
was abseilen en de andere opdracht was een 
route door een grot. De groep werd in tweeën 
opgedeeld en als we klaar waren zou er een 
wissel plaatsvinden. Wij hadden als eerste de 
grot, hoe dat was kan ik kort en bondig over 

zijn, het was donker, glad en fu****** koud! 
Daarentegen was het abseilen erg mooi en 
spannend om te doen, de daling was een 
meter of 80 maar het leek veel dieper doordat 
je een ravijn van circa 500 meter in keek. Toen 
we klaar waren met de activiteiten gingen we 
verder met de afdaling. Eenmaal beneden 
gekomen werden we weer opgepikt door de 
bus en werden we weer bij ons kamp afgezet, 
aansluitend een evaluatie over de 2de dag en 
er werden weer 2 nieuwe baasjes aangewezen 
voor de volgende dag. Verder konden we die 
avond nog even ontspannen en kregen we 
later in de avond nog een bevel over de 
volgende dag. 
 
Na een goede nacht geslapen te hebben 
gingen we eten een lupa maken, enz. Eenmaal 
gegeten, onderhoud aan de kamers gedaan te 
hebben en gereed gemaakt voor inspectie. 
Vervolgens opstellen voor inspectie. Deze dag 
gingen we canyoningen, voor diegenen die niet 
weten wat dat inhoud: het is afdalen van een 
bergriviertje waarbij je ook watervallen tegen 
komt en uitgesleten rotsen die je als een 
glijbaan kan gebruiken. Voordat we begonnen 
aan de afdaling kregen we eerst een 
veiligheidspraatje van een lokale instructeur, 
eenmaal aan het afdalen kwam je 
verschillende dingen tegen zoals een waterval, 
waarbij je moest abseilen op een ontzettend 
gladde muur. Bijna iedereen ging op zijn bek, 
dus dat was lachen geblazen. Wat je verder 
nog tegen kwam was een uitgesleten rots die 
je als glijbaan kon gebruiken en een punt 
waarvan je kon springen een poel in. Als je 
boven stond leek het nog geen meter diep dus 
dat was wel even spannend. Toen we klaar 
waren, moesten we nog een stukje verplaatsen 
naar de bussen en vervolgens retour naar het 
kamp. Daar aangekomen weer een evaluatie 
en werden er weer 2 nieuwe baasjes 
aangewezen. 
 
De laatste dag stond in het teken van de 
glethersteig in Oostenrijk, dat was op een berg 
waar een parcours was uitgezet welke omhoog 
liep. Daarbij moest je het klimsetje gebruiken 
met 2 haken dat je jezelf kon overklikken op 
een andere lijn. De totale klim was maar een 
meter of 400, maar bijna kaarsrecht die berg 
op. Stiekem dus toch wel pittig. Bijna op de top 
aangekomen liepen we over een bergkam, 
waarbij je zicht had op het Adelaarsnest van 
Adolf Hitler, best bijzonder als je er bij stil staat 
wat daar allemaal is gebeurd. Op de top 
aangekomen was daar een soort café, waar 
we wat konden drinken. Daarna zijn we naar 
beneden gelopen en daar stond de bus weer 
braaf op ons te wachten. Aangekomen op het 



kamp wederom een evaluatie en de 
werkzaamheden voor die avond en de 
volgende ochtend ivm het vertrek 
doorgenomen. De volgende dag vroeg op om 
alles weer in de normale staat op te leveren, 
de klimsetjes in te leveren en de cadi op te 
halen. Dat allemaal gedaan en weer 12 uur 
‘wegstinken’ in de bus naar het oude maar 
vertrouwende Nederland. 
 
Al met al is deze week GVA ons erg goed 
bevallen en alle doelstellingen wat ons betreft 
gehaald. De behaalde resultaten en 
leermomenten nemen we zeker mee naar de 
dagelijkse praktijk.  
  
Geschreven door:  De kpl Haak  
                               De sld1 lamboo 
                               A-cie AT-pel (eenheid 7)     
 
 
 
Officieren bevordering! 
 
In Week 37 was het dan zover. Een dag om 
niet te vergeten. 2 jaar lang keihard werken, 
zweet, tranen en genoeg Amstel Bright in 
Curaçao. 2 zware jaren. 
Bij Compagnies appel werden wij naar voren 
geroepen en konden wij ons melden bij de CC. 
We hadden al een vaag vermoeden, want de 
druppelende papier container  
achter de CC, sprak boekdelen. 
Rechtsomkeert!  Plaats rust! We kwamen in 
aanmerking voor een bevordering. Maar een 
bevordering naar Elnt wordt je niet zo  
maar, daar komen speciale handelingen bij 
kijken. Bijzondere handelingen die horen bij de 
status van Elnt. Voordat wij onze tweede ster 
verdienen, maken we eerst een duik  
in het diepe, want dat doe je. Je weet niet wat 
je te verwachten staat als Elnt, dus vandaar de 
duik. Kletsnat! Dit schoon spoelen is ook nodig 
om onze rang als Tlnt van ons af te  
wassen, want het is tenslotte een beginners 
rang. Een rang waarin je nog zoekende bent 
en eigenlijk nog niet precies weet wat er van je 
verwacht wordt.  
 
Maar dit was nog niet alles! We konden weer 
opstellen naast elkaar. Tijd voor de tweede 
speciale handeling. Een handeling wat ons 
kracht, energie en doorzetting geeft.  
Een soort goddelijke interventie van bovenaf, 
wat zorgt dat wij alles aankunnen wat er op 
ons af komt. Gedoopt in witte poeder met 
magische krachten. Iets wat een Elnt  
nodig heeft. De handelingen zijn volbracht en 
we voelen onze energie opladen. Kracht straalt 

naar buiten en wij zijn er klaar voor. Klaar voor 
een echte rang. ELNT!! 
 
45 PIB B-CIE 
Elnt Maas 
 
Onze eerste oefening in Duitsland  
 
Maandag 27 september 2010 
We vertrokken ’s ochtends vroeg en na een 
lange reis achter de boeg kwamen we in 
Duitsland aan. Na alles te hebben uitgeladen 
en weer ingepakt verliep de dag snel. De 
volgende dag begonnen we met de 
schietoefeningen. Dat was op dinsdag alleen 
met de diemaco. Dat was al wennen omdat we 
nog nooit met een C8 A1 hadden geschoten. 
We kregen een goede uitleg over hoe we de 
kijker moesten afstellen enz. Daar komt een 
hoop bij kijken vergeleken met de diemaco C7.  
 
De volgende dag kwam het er op aan! We 
moesten met de .50 gaan schieten. In de tijd 
voordat we aan de beurt waren hebben we nog 
snel alle wapenhandelingen door genomen. 
Het was een hele ervaring omdat het voor ons 
allemaal nieuw was. Nadat we geschoten 
hadden leverde dat een enorme kick op! De 
rest van de week konden we niet veel meer 
doen ivm te weinig kennis. Maar toch was de 
week zeer leerzaam voor ons! 
 
Sld2 de Vries en Sld2 Spin 
Per 25 sept geplaatst bij B-cie AT-pel 

 

Bijzonderheden Personeel  

Getrouwd  

Kpl1 Kanselaar (A-cie)   

7 augustus getrouwd in polen, 16 september 
getrouwd in Nederland. 

 

Kpl1 Benjamin (A-cie) 

10 augustus getrouwd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 




