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Van de Regiments command ant, 
 
Geachte Regimentsgenoten,  
  

Het Regiment leeft en de 
contacten tussen onze 
voorgangers en het parate 
bataljon worden hechter. Ons 
Regiment heeft dan ook alweer 
de eerste herdenking van 2013 
achter de rug. In een waardige, 
sobere en besneeuwde 
ceremonie, hebben wij onze 

veteranen van het 5e Bataljon 5e Regiment 
Infanterie Oorlogsvrijwilligers herdacht bij hun 
monument op de Harskamp. Het blijft telkens 
weer erg bijzonder om onze voorgangers van 
ruim 85 jaar oud te spreken over hun 
ervaringen gedurende een “oorlogs” uitzending 
van 2  jaar in het toenmalige Nederlands Indië. 
We zullen hen blijven eren en gedenken! 
 
Voor ons Regiment staan de 
komende maanden weer veel 
activiteiten op het programma 
waarbij oud en jong gedienden 
elkaar zullen ontmoeten en 
ervaringen zullen delen.  
 
Het begint met ons Officieren Regiments- diner 
op 4 april, hierna volgen de herdenkingen van 
onze stamregimenten zoals de herdenking van 
1-8 R.I op de Grebbeberg en de herdenking en 
reünie van 1-8 R.I. Oorlogsvrijwilligers in 
Ermelo en 6 I.B Nederlands Nieuw Guinea in ‘t 
Harde. Gedurende deze dagen zullen we weer 
op een gepaste wijze aanwezig zijn met de 
Regimentscommandogroep maar zeker ook 
met deputaties van de compagnieën. Wij 
zullen onze voorgangers niet vergeten. Ook 
mag ons Regiment aanwezig zijn tijdens de 
troonswisseling in Amsterdam. Het Regiment 

zal hierbij vertegenwoordigd zijn met ons 
Vaandel in de Nieuwe Kerk en met een 
Erehaag. Een uiterst eervolle taak, niet alleen 
voor de deelnemers van 45 Painfbat R.I.O.G. 
maar door de aanwezigheid van ons Vaandel 
en Erehaag is dit een eerbetoon van en aan 
het Regiment als geheel, zowel de 
oudgedienden als de huidige leden van ons 
Regiment. 
  
Het bataljon zelf is alweer drie maanden 
onderweg in het jaar 2013. De eerste grote 
bataljonsoefening bij de Poolse grens 
domineerde de maand januari. In februari 
volgde een schietserie op het infanterie 
Schietkamp en een weekje verlof voor de 
meesten van ons. De afgelopen maand was 
het bataljon op vele assen actief: schietserie 
voor de mortieren en waarnemers in Munster, 
Oefening “Quick Sword” van het Legerkorps 
voor de bataljonsstaf in Münster en de 
schietserie in Bergen voor al onze 
compagnieën.  

Het programma lijkt minder druk maar 
ondertussen hebben we meer dan voldoende 
mogelijkheden om te trainen en te schieten. 
Meer dan voldoende om nog beter te worden 
en verder te groeien. De komende maand 
zullen we met alle compagnieën twee weken 
oefenen in Nederland, op het oefenterrein 
Oirschot, de Leusderheide en in de 
Lauwersmeer voordat we weer met het gehele 
bataljon afreizen naar Tsjechië.  
 
Kijk trouwens ook even naar onze bataljonsfilm 
op INTERNET. :http://youtu.be/6lHZlIgHmjg 
  
Terug- en vooruitkijkend staat er een 
uitdagend programma om onze ervaring en 
kennis te behouden en te borgen maar ook om 
de kennis die we hebben te verdiepen en te 
delen met onze nieuwe officieren, 
onderofficieren en soldaten.   
 
 
Uw Regiments- en Bataljonscommandant,  
 
M.L.E. Schmidt 
Luitenant-kolonel 
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In Memoriam Ron Berkouw er 
24 juli 1982 – 1 april 2013 

 
 

Op 1 april besloot Ron Berkouwer een stukje 
te gaan duiken in de Grevelingen. Toen zijn 
buddy na de duik boven water kwam wachtte 
hij tevergeefs op Ron. Een grootscheepse 
zoekactie was het gevolg en grote angst en 
onzekerheid bij de mensen voor wie hij 
dierbaar was. Afgelopen vrijdag 5 april is hij 
gevonden. Dat geeft een dubbel gevoel. Aan 
de ene kant moet je blij zijn dat hij niet vermist 
blijft. Aan de andere kant is zijn dood nu 
onherroepelijk. 
 
We kennen Ron van zijn tijd bij het MRAT 
peloton van de B-cie en later – na zijn KMS – 
als groeps-commandant bij de C-cie. Hij was 
een positief ingesteld mens. Hij was altijd wel 
in voor een grapje. Zijn kerels liepen met hem 
weg. 
 
De afstand Zeeland – Ermelo ging hem en zijn 
gezin op een gegeven moment opbreken. Hij 
was zoekende om dichter bij huis te gaan 
werken. In Roosendaal waar hij de ECO ging 
doen was hij weliswaar – als Zeeuw –dichter 
bij huis, maar toch ook vaker weg. Maar dit 
typeerde Ron wel. Hij was een doener. Hij zag 
weinig gevaar en weinig problemen. 
Het is mooi om te weten dat hij nog niet zo 
lang geleden een bezoekje heeft gebracht aan 
zijn oude C-cie… met zijn Groene Baret trots 
op zijn lachende hoofd. Dan denk je: dat is een 
fitte baas. Die kan wel wat hebben. Maar ook 
Ron Berkouwer blijkt kwetsbaar te zijn, zoals 
wij allemaal. 

 
We weten niet wat de bergen 

vandaag met ons zullen beginnen. 
We hebben voedsel en drank en 

stevige schoenen. En we vertrekken. 
 

De top en niets anders verwacht ons. 
Een nieuw uitzicht op de wereld. En 
misschien komt een moment waarop 

we niet hoger meer durven en 
 

evenmin nog terug. Wanneer het 
duister valt en de bergen rondom 
dus toch ongenaakbaar en wij die 

dat altijd al hebben geweten. 
 
Ron is 30 jaar geworden. Hij laat een vrouw 
(Margje) en twee kinderen achter, waarvan 
één nog geboren moet worden. Wij zullen hem 
niet vergeten. 
 
 

In Memoriam Ron Berkouw er 
24 juli 1982 – 1 april 2013 

 
December 2012. Donderdag 23.30. Ik kom 
thuis uit het veld. Vier uur later zit ik alweer in 
de auto. Er is een sneeuwstorm op komst. 
Code Rood vandaag zegt het KNMI. Als ik de 
afslag bij Roosendaal neem vallen de eerste 
sneeuwvlokken. Symbolisch zo lijkt het.  
 
Ron komt binnen. Strak. Vermoeid. Maar je 
ziet dat hij hier op zijn plek is. Het korps past 
bij zijn instelling. Hoge verwachtingen van 
zichzelf, anderen en de organisatie. De 
bekende grijns breekt door op zijn gezicht. Zijn 
familie wacht hem op. We zijn trots. Alles klopt.  

Loyaal, sportief en behulpzaam. Een echte 
kameraad. Binnen en buiten defensie.  
 
Ron je wordt gemist. Door Margje, je kinderen, 
je ouders, vrienden, collega’s en door mij.  
 
R.I.P.  
 
Rikco 
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Voor Pascal Stoppelenburg 
 
Op 22 februari jongstleden is Pascal 
Stoppelenburg door een auto-ongeluk om het 
leven gekomen. Pascal was al een tijdje de 
dienst uit, maar heeft een tijd als boordschutter 
gediend bij de C-cie. In die functie is hij ook 

mee geweest op 
uitzending naar 
Uruzgan met 
Battlegroup 7. Hij 
maakte deel uit 
van Eenheid 2.5 
van Luitenant 
Jinze de Boer. 

 

 
 
Dat moet een hechte club zijn geweest, mede 
door hun krijgsverrichtingen in de Mirabad 
vallei, in september 2008, want op de 
begrafenis van Pascal, op 1 maart jl, was 
zowat het hele peloton aanwezig. 
 
Jinze de Boer heeft tijdens de dienst een 
toespraak gehouden, waarna hij aan de 
ouders van Pascal het gevechtsinsigne 
overhandigde. 
 
Hier volgt de toespraak:  

01 maart 2013 
 

Voor Pascal 
 
 

Pascal, TB, hier R! 
Het lijkt gisteren, Pascal, dat je op de deur van mijn bureau klopte of me ergens te velde aansprak met 

de door commandanten wel eens gevreesde openingszin: ‘luit, ik zat te denken…..’ Goede ideëen 
vergen namelijk vaak extra tijd, aandacht en energie. Dus: ‘ weet je dat heel zeker, Pascal?’ Dan 

schoot Pascal in de lach, en : ‘jaja, wilt u nou nog dat ik het zeg?’ “Ja natuurlijk! Roep maar!” ‘Als we 
nu eens dit dat zus of zo..’. En dan kwam er altijd wel een goed idee of plan uit. 

 
Je had, wat ik zou willen noemen een opgewekt, kritische houding. Duidelijk aanwezig en eeuwig 

vrolijk. Maar je behield altijd een open blik voor wat anders of beter kon. Dat werd in het peloton en 
ook door mij zeer gewaardeerd. Stiekem moedigde ik dit ‘meedenken’ ook aan. Ik heb wel eens 

gezegd, dat ik van alle zintuigen maar één of één paar heb meegekregen. Samen hadden we er 40 of 
50 of zelfs 60 keer zoveel. Daar goed mee omgaan, dat maakt een eenheid ijzersterk. Samen uit, 

samen thuis. Een voor allen en allen voor een. En natuurlijk ook, ik moet het zeggen: ‘altijd hetzelfde, 
altijd... nou ja, je weet ogenblikkelijk wat ik bedoel. Ik hoor je nu grinniken....... Later, ook toen je in 

Havelte weer bij mij aan de slag wilde, hebben we het 
er nog vaak over gehad. Je had dit allemaal heel goed begrepen! 

Samen met het peloton heb je veel gezien, meegemaakt en gedaan. Ook jouw goede ideeën zaten 
daarin vermengd. Zoals eigenlijk voor ons allemaal gold, was je vergroeid met het peloton. Samen zijn 

we geworden, iedereen op zijn eigen manier, tot wat we nu zijn: 
We hadden het uniform en zelfs de dienst niet langer nodig om te zijn wie we waren geworden; 

We waren geen soldaten of militairen meer; 
Samen zijn we gegroeid tot een krijgsmanschap dat diep van binnen zit: de krijger. 

 
Van krijgers wordt wel eens gezegd, dat die eeuwig bij elkaar blijven. We moeten alleen zo nu en dan, 

en tijdelijk, hergroeperen. Tot het moment, dat we allen weer op dezelfde plek zijn. 
Ik weet niet waar of wat dat is. Maar stel me wel eens voor dat het misschien zo is als in een lied, een 
hymne eigenlijk, dat speciaal voor de film WE WERE SOLDIERS werd gemaakt. De tekst ervan had ik 

in Afghanistan bij me. 
Het heet The Mansions of the Lord en is in het Engels. 

 
The Mansions of the Lord 

 
To fallen soldiers let us sing, 

Where no rockets fly nor bullets wing, 
Our broken brothers let us bring 

To the Mansions of the Lord 
 

No more weeping, 
No more fight, 

No friends bleeding through the night, 
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Just Divine embrace, 
Eternal light, 

In the Mansions of the Lord 
 

Where no mothers cry 
And no children weep, 

We shall stand and guard 
Though the angels sleep, 

Oh, through the ages safely keep 
The Mansions of the Lord 

 
Pascal, Stoppel zoals we je meestal noemden, krijger, je bent één van ons, je bent één van mijn 

kerels! We zullen je lach, je scherpte en je rooie haar missen. 
Ik heb nog één opdracht voor je. Of eigenlijk een verzoek. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat moet 

omschrijven. 
Waar je ook bent, en hoe we dat ook moeten benoemen, en als je kunt: 

 
‘Stand and Guard’: waak over je geliefde, je familie, je vrienden. 

 
Alsjeblieft, waak ook over het peloton, je maten, je buddies, waar ze ook gaan of staan.... 

 
Krijgers en symboliek zijn moeilijk te scheiden. We hebben tastbare voorwerpen nodig, om 

herinneringen en ervaringen te borgen, te delen en te herkennen. Medailles en insignes bijvoorbeeld. 
Voor ons optreden, de ervaringen en gebeurtenissen in Afghanistan, heeft het peloton recht op het 

dragen van het gevechtsinsigne. Een symbool dat we allen delen en dat de intense herinnering borgt 
van wat we gezamenlijk hebben doorleefd en uitgevochten. 

Een symbool dat bij Pascal hoort. 
Met liefde, maar ook met pijn in mijn hart wil ik het gevechtsinsigne overhandigen aan je vader, 

Pascal. 
 
 

 
Alle station s, hier E!  
 
De eerste maanden van 2013 zijn alweer 
voorbij gevlogen. Op het moment van schrijven 
zitten we alweer in week 15 en gaan we op 
naar de periode met veel opdrachten en weinig 
tijd. Dat is elk jaar hetzelfde in de maand mei, 
waarin veel vrije dagen staan. 
 

 
 
De maand mei is ook de maand dat we voor 
de prijzen gaan bij de verschillende 
wedstrijden; Bartelsbeker, Menno van 
Coehoorn, Zilveren GLA en Zilveren MRAT.  
 
 

 
Als bataljon zijn we hier volop mee bezig 
geweest en hebben geoefend, geschoten en 
lessen gedraaid. Toch zal niet iedereen mee 
kunnen doen aan de wedstrijden en dat voelt 
alsof je werk voor niets hebt gedaan. Zo zie ik 
dat niet. We zijn allemaal met ons vak bezig 
geweest en hebben ons niveau weer 
verbeterd. Daarin ligt een grote winst. Zeker 
gezien de huidige vulling van het bataljon gaat 
dit eind van het jaar iets opleveren. Er gaan 
namelijk nieuwe collega’s binnenkomen en zij 
zullen zich kunnen optrekken aan het hoge 
niveau van het zittend personeel. Daardoor 
zullen zij sneller in staat zijn aan te haken en 
dus ook sneller een hoger niveau bereiken. 
Die nieuwe mensen zijn we momenteel zelf 
aan het opleiden, een gevolg van de 
reorganisatie. Binnen het opleidingspeloton 
van de Ccie, ondersteund door instructeurs 
van de andere cien, wordt al maanden gewerkt 
aan de opleiding van onze nieuwe mensen. 
Als ik kijk met welk enthousiasme en 
vakmanschap (en soms beperkte middelen) dit 
opgepakt wordt doet me dat deugd!  
 
Terwijl we een vol oefenprogramma hebben 
doen we er ook weer heel veel zaken bij. Dat 
komt niet altijd even goed uit, maar het levert 
wel wat op. We zijn zelf actief betrokken bij  
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werving, hierdoor zal het bataljon uiteindelijk 
beter gevuld raken en daar profiteren we 
allemaal van. Daarnaast leveren we veel steun 
aan allerlei activiteiten, ook dit is een belasting. 
Soms zitten er echter mooie steunverleningen 
bij. Werken met nieuw materiaal, met de CV90 
op verschillende locaties de sier maken (goed 
voor de aandacht) en ook steunen bij de 
troonwisseling. Dit is een unieke gebeurtenis 
waarvan maar enkelen kunnen zeggen dat ze 
erbij zijn geweest. Dat zijn stoere verhalen 
voor als we gepensioneerd zijn (weet je nog 
van toen….). Al deze extra steunverleningen 
zorgen ervoor dat we veel meer zichtbaar zijn 
in de maatschappij.  
 
Naast de hierboven beschreven activiteiten 
loopt ook de reorganisatie. Iedereen ontvangt 
een dezer dagen een brief waarin staat of er 
nog plek is binnen het bataljon. Voor de 
meesten van u is dat inderdaad het geval. Er 
zijn echter ook mensen binnen het bataljon die  
te horen krijgen dat er na de reorganisatie 
geen plaats meer is binnen het bataljon. Dat 
komt hard aan, dat zijn mensen die net als u 
en ik jarenlang hard hebben gewerkt, mee zijn 
gegaan met een uitzending. Ik heb er wel alle 
vertrouwen in dat deze mensen goed terecht 
gaan komen. Wie zit er nu niet op een collega 
te wachten die zich binnen een 
Pantserinfanteriebataljon heeft bewezen! 
 
Al met al een drukke tijd met voldoende 
uitdagingen. Maar….er was eens een orakel 
uit Amsterdam en hij heeft de wijze woorden 
uitgesproken: “Als wij de bal hebben kunnen 
hun niet scoren”. Oftewel, om wat dichter bij de 
militair te blijven: behoud het initiatief! Dat 
beheersen we, dat hebben we het afgelopen 
jaar wel laten zien. 
 
E uit !   

 

 
 
Het 1e kwart aal 2013…. 
 
Na een drukke periode in het afgelopen jaar 
konden we na de kerst meteen alweer vol aan 
de bak. De vtgn beladen en verplaatsen naar 
OBERLAUSITZ voor de oefening PEACOCK 
RETENTION. Deze oefening stond in het 
teken van het pelotonsoptreden. Vanaf april 
2012 heeft de prioriteit op niv IV en V gelegen. 
Dus werd het tijd om ook op niv III aan de 
gang te gaan. Daarnaast zijn binnen de cie’n 
de pelotons gereorganiseerd tot volle pelotons, 
waardoor de noodzaak er ook was om niv II en 
III weer de volle aandacht te geven. Tijdens 

deze oefening hebben de pelotons in een 
carrousel onder leiding van de ciestaven  de 
onderwerpen verzamelgebied, bereden 
aanval, opmars/verplaatsen en de opstelling 
beoefend. De ervaringen zijn op papier gezet, 
dit bespreken we met het kenniscentrum 
Pantser Infanterie (Kap Senger) zodat hij dit 
kan meenemen met het 
herschrijven/verbeteren van het HB7-31A 
Pantserinfanterie bereden optreden niv II/III 
(By the way: deze wordt gesplitst in een HB 
voor niv II en een HB voor niv III). 
Na de oefening hebben we ons gericht op 
onze corpsbusiness het schieten, eerst in 
week 7 op de Harskamp op de KKW (Klein 
kaliber wapens) en daarna tijdens de SOB op 
het 35mm schieten en het gecombineerde 
optreden. Het schieten met de .50 heeft deze 
SOB de volle aandacht gekregen. Naast de 
ATpelotons en het Verkenningspeloton hebben 
de Mortiergroepen met de Waarnemers 
deelgenomen aan het schieten met de .50. 
Helaas zijn we met het schieten met de 35mm 
op een probleem gestuit, nl het verlopen van 
het richtmerk gedurende de schietoefeningen. 
Het bat maakt een ROM (rapport ondeugdelijk 
materiaal) op, zodat ook het hoger echelon 
hiernaar moet kijken en dit probleem moet 
gaan verhelpen. Tussendoor is er een deel 
van de batstaf 2 weken naar Munster geweest 
om invulling te geven aan de oef Quick Sword 
(zie elders in dit blad).  
 
Al met al alweer een drukke periode voor 
eenieder. Maar wel één waar we op alle 
niveaus gewerkt hebben aan het verbeteren 
van ons vak. Vooruitkijkend naar het tweede 
kwartaal staan er weer een aantal uitdagende 
projecten op het programma, zoals de 
Bartelsbeker en een grote oefening in 
TSJECHIE met een weekendbreak in PRAAG. 
Maar het tweede kwartaal begint in week 15 
en 16 met oefeningen olv de ciestaven met 
veel verrassende en prikkelende elementen. 
Voor het verkenningspeloton staat er een 
oefening met 43 BVE in SCHOTLAND voor de 
deur en de Mortiergroepen hopen in week 20 
de schietwedstrijd Menno van Coehoorn te 
winnen. Het tweede kwartaal sluiten we af met 
een MENTEX van de BC. Voor het gehele bat 
is dit nog een zwart gat, behalve voor de 
Bataljonscommandant zelf. 
 
 
Kap Zuur 
KapOpn Sie S3. 
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ROOSTER RUMBLE (Capture the flag)  
 
Op 17 januari 2013 begon de Charlie “Hanen” 
Compagnie met een ludieke 24-uurs actie 
waarbij alle niveaus aan bod kwamen. Het was 
de bedoeling om de vlag van de vijand (het 
andere peloton) in eigen handen te krijgen en 
hem vervolgens naar de eigen CP te brengen. 
Om het extra moeilijk te maken waren er 
faselijnen waarbij de zogeheten “Hanen” 
tussen de faselijnen patrouilleerden en geen 
clementie hadden voor beide pelotons. Ook 
het puntje gewondenverzorging was hierbij 
essentieel, omdat het behandelen van de 
gewonden invloed had op de straftijd van de 
gewonden en die kon varieren van 30 tot 160 
minuten. De vlag moest geplaatst worden in 
een aangegeven gebied. Na lange 
verplaatsingen, verkenningen en gevechten 
waren beide partijen er niet in geslaagd om de 
vlag te veroveren. Eenheid 5 slaagde er wel in 
om de Romeo van eenheid 4 krijgsgevangen 
te nemen en hem mee te nemen naar hun 
eigen CP. Helaas was dit niet de doelstelling 
en is het gevecht geeindigd in een gelijkspel. 
Aangezien beide partijen hier niet tevreden 
mee zijn zal een revanche volgen. 

SOMS -1  D-Cie /  C-Mikegp, 
Wederom stonden we er weer! 
 
Het is ochtend het is koud en dan sta je dan 
tussen de bomen met een zacht zonnetje. 
Daar kraakt de radio een eerste melding komt 
binnen : ‘’Doel’’ De rest van de melding kreeg 
ik niet mee want de sgt brult ”vuurbevel”, en 
alles wat er bezig is houd gelijk op. Dus 
midden in de zin stop je met praten, want als 
we bij de miky’s aan het gas gaan, dan gaan 
we er voor! 

 
Over en weer worden bevelen gegeven, 
munitie word geprept, richtingen worden 
opgezet en gericht en binnen no-time zit 
iedereen klaar met de bom al bijna in de buis.  
Dan lijkt het wel een eeuwigheid te duren voor 
er nog een melding van onze whisky komt. De 
sgt echoot de melding door “opgelet, vuur”! 
Harde knallen klinken door de stelling. Dit hele 
feestje van bevelen en vuren herhaalt zich tot 
dat het doel is uitgeschakeld. 
 
Oke, eerlijk is eerlijk: Het is een oefening en 
het zijn oefen doelen, maar door deze 
oefeningen en trainingen weten we dat we er 
klaar voor zijn! En als het nodig mocht zijn dat 
we kunnen wat we moeten kunnen! 
  
 
SOB 1 - Bcie, maa rt 2013  
 
Het is maandag 16 maart als het 1ste peloton 
van de B-cie in de schemer verschijnt op de 
schietbaan in Bergen-hohne. Het is stil…. De 
meesten zitten in gedachten verzonken, 
misschien ligt het aan het vertrek op zondag 
0900. Of was het toch 1300? Vandaag zal in 
het teken staan van niv 2 drills. Het 
voorwaarts, achterwaarts en terug vallen in 
opstelling. Het zijn leuke groepsacties met een 
heerlijk laagje sneeuw als ondergrond. 
Iedereen zet zich volledig in en heeft heilig 
vuur in de ogen. Dit kenmerkt de gehele week 
en als de schietresultaten bekend worden 
gemaakt  is zoals verwacht de E gp onder de 
bezielende leiding van Sgt Dijksterhuis de 
beste groep van de dag. Niet alleen in 
schietresultaten maar ook de dills zien er uit 
om in een filmpje te zetten. 
 
Na de verplaatsing naar kamp Horsten worden 
de wapens gepoetst en is er ruimte voor sport. 
Na een goede nachtrust vertrekken we naar 
12LFX. Het programma is 1 groep per keer 
over de baan dus de andere mannen 
vermaken zich door: ZHKH casussen, 
vooroefenen, TRXen, opdrukken en goede 
gesprekken met de BA. Die dag is er aandacht 
besteed aan het contact front,achter, links en 
rechts. De woensdag is het tunnelen 
uitgevoerd en op niv 3 de opstelling 
geschoten. Teleurstellend was dat ivm met 
cursussen en schietbaan organisatie de 
PC/OPC niet volledig mee konden doen aan 
de actie. 
Donderdag was de dag van de gecombineerde 
oefening op niv 2. Elke groep voerde de drill 
uitstijgen  2 keer uit. Het was erg teleurstellend 
dat het niv zo ver terug is gezakt en dat we zo 
bij het handje worden meegenomen. Alsof we 
dit nog nooit gedaan hadden! Ook de 
voertuigen werkten die dag niet erg mee, de  
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een na de andere brak af. Kortom zoals van 
tevoren door het kader aangegeven een 
minder leuke afsluiting van de schietweek.  
Het slechte gevoel is in de avond 
rechtgetrokken door de welpjes onder ons, 
maar die wisten nog van niks………… 
 
Sld 1 Arjen Blankespoor   
1ste Peloton, BRAVO ‘’Leeuwen’’ cie 
 
 
Even vo orstellen, 

 
Mijn naam is Dion Dols, 47 jaar jong, 
getrouwd, 2 dochters, 14 en 11 jaar, 
woonachtig in Apeldoorn. Als hobby ben ik 
graag bezig met auto- en motorsport en ik hou 
van sportieve (hardloop)uitdagingen. In 1988 
ben ik opgeroepen om dienstplichtig sergeant 
distributie te worden. Na twee maanden 
vrijwillig overgestapt naar de infanterie en via 
de SROKI op ISK Harskamp geplaatst. Hier 
het licht gezien en via de KMS begonnen als 
TD-onderofficier bij het onhpel 45e PIB RVH, 
toen nog in Steenwijk. Na deze mooie 
startfunctie via de school als instructeur naar 
41 Hrstcie in Seedorf als 
wapensysteemmonteur voor 103 Verkbat. In 
2000 voor een korte periode, als gevolg van 
herstructurering,  mee met 103 Verkbat  naar 
Soesterberg. Via weer een korte periode in 
Seedorf en de KMA, (OOTO-traject) als PC 
begonnen bij 11 Hrstcie LMB, daarna een 
functie vervuld als Lnt log bij 12 Infbat LMB 
RVH. Na uitzending terechtgekomen bij 310 
Hrstcie als PC Hrstpel tbv 101 CISBat. Hierna 
een staffunctie bij OOCL als Stafofficier 
Trainen en Oefenen vervuld. In hoedanigheid 
van projo UI-18 en CAT-schieten weer 
intensief in contact geraakt met het 45e 
bataljon, specifiek het verkenningspeloton, 
ihkv F&G RDTF. Na uitzending tot aan deze 
functie tewerkgesteld bij de sie G5 OOCL als 
projectofficier EUBG, NRF en grote 
oefeningen. Een korte maar leerzame periode.  

 
 
Ik ben drie keer uitgezonden, SFOR-3 als 
monteur WPS YPR, TFU-1, BG-1 als lnt log/plv 
baseco Deh Rawod en GPM Kunduz als C-
NSE. Sinds 18 maart geplaatst als hfd sie S4, 
op de rijdende trein gestapt en ik ben er achter 
dat ik deze niet ga afremmen. De sectie is nu 
weer in zijn geheel gevuld en wij gaan voor 
jullie die trein stofferen, zeg maar van 
economy naar business class. Ik kijk uit naar 
de oefening Peacock Reloaded, waar ik nog 
meer beeld en geluid ga krijgen van het 
nieuwe pantserinfanterie optreden. Na de OG-
periode doen we in de tweede helft van dit jaar 
in niv een stapje terug. In dezelfde periode 
gaan we met z’n allen de randvoorwaarden 
scheppen om in december LIVE op SAP te 
gaan. Hier zal de sie S4 de karduwer zijn, 
maar het vergt discipline van ieder individu. Ik 
had een vermoeden, maar ik weet het nu 
zeker, dit worden drie mooie jaren.   
 
Gegroet, Maj Dion Dols 
Hfd Sie s4 
 
 
 
Niveau T WEE test C-M rgp door. 
 
Op dinsdag 5 Maart heeft de Charlie mortier 
groep deelgenomen aan de niveau twee test 
op baan M14 te Munster-Süd. 
De test werd eerst ‘droog’ gedaan (dit om te 
laten zien dat alle handelingen correct kunnen 
worden uitgevoerd). Nadat het eerste mortier 
stuk van  Kpl1 van Geenen de droge run 
correct had uitgevoerd konden zij direct aan de 
bak voor de run directe waarneming, om zo het 
doel snel en secuur te kunnen uitschakelen. 
Deze run werd met succes afgesloten, dus de 
Kpl1 van Geenen, Sld1 Breure en Sld1 Kuh 
waren bij deze geslaagd voor hun niveau twee 
test. 
De twee Soldaten konden daarna direct weer 
aan de bak. Ditmaal om eerst weer de ‘droge’ 
run te doen, nu alleen onder leiding van de 
Kpl1 Looman. 
Ook deze werd weer correct uitgevoerd, dus 
de jongens konden gelijk weer verder voor de 
run directe waarneming . 
nadat deze ook succesvol werd afgelegd kon 
iedereen elkaar de hand schudden voor het 
behalenvan de niveau twee test. 
  
 
KPL1 van Geenen 
C-Mrgp Dcie 
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Blijven doen wat we deden of nieuw e 
dingen ontw ikkelen?  
 
Tijdens het opwerk traject voor de OGS heeft 
ons bataljon geëxperimenteerd met een nieuw 
concept, een nieuwe wijze van optreden: recce 
strike. Verkenners en anti-tankers gingen 
gecoördineerd optreden waarbij het 
verkenningspeloton inlichtingen genereerde en 
het anti-tankpeloton eventuele vijand 
aangreep. Er waren in eerste instantie veel 
kritische geluiden (weer iets nieuws, cie’n 
zonder AT capaciteit, verk. kan zich niet meer 
richten op puur verkennings taken). Echter, er 
is een oorlog waarin dit concept is ontwikkeld 
en zeer succesvol is gebleken. 
 
Desert Storm  
De VS bevrijdde in 1991 Koeweit van een 
Irakese bezettingsmacht. De Iraki’s hadden 
zich ingegraven langs de grens met Saudi 
Arabie met als doel hun nieuw veroverde 
“provincie” te behouden. Er zat namelijk veel 
olie in de grond. Het operationele plan Desert 
Storm, dat werd ontwikkeld om de Koeweiti’s 
hun soevereiniteit terug te geven, bestond uit 
vier fasen: 

1. Een strategisch lucht bombardement; 
2. Onderdrukking van de Irakese 

luchtverdediging; 
3. Conditioneren van het gevechtsveld; 
4. Grondoorlog. 

In de praktijk waren fase 1, 2 en 3 in elkaar 
geschoven omdat de weerstand minimaal was. 
De VS kon tegelijkertijd Bagdad bombarderen 
(fase 1), radarsystemen aangrijpen (fase 2) en 
tanks uitschakelen (fase 3). Tijdens de 
uitvoering waren er drie ontwikkelingen 
gaande die later, toen de oorlog afgelopen 
was, door analisten werd omschreven met de 
term “reconnaissance-strike complex”. 
 
Recce stri ke 
Welke drie ontwikkelingen tijdens Desert Storm 
hebben geleid tot het concept van 
“reconnaissance-strike complex”?   
 
Ten eerste een grotere accuratesse in munitie. 
De Tomahawk werd van schepen afgevuurd 
en door satellieten geleid. Zo konden 
losstaande gebouwen in Bagdad worden 
aangegrepen. De LGB (Laser Guided Bomb) 
was een ander voorbeeld: een bom die door 
een vliegtuig werd afgevuurd en door een laser 
geleid een bijna 100% kans had om zijn doel 
te treffen. Ter vergelijking: in de Tweede 
Wereld Oorlog was de kans groot dat een bom 
die een vlieger afwierp 3 kilometer van het 

doel afzat. Er waren zo een 9000 bommen 
nodig om een doel uit te schakelen die tijdens 
Desert Storm met 1 bom kon worden geraakt. 
 

 
Een LGM afgeworpen door een stealth 
bommenwerper. 
 
Ten tweede betere capaciteiten om 
inlichtingen in te winnen. De AWACS konden 
het luchtruim scannen en informatie genereren 
over vijandige vliegtuigen.  Ze konden op grote 
afstand (honderden kilometers) zien of 
vliegtuigen vijandelijk waren of eigen troepen. 
Ook werden ze gebruikt voor 
verkenningstaken en het dirigeren van eigen 
jachtvliegtuigen en bommenwerpers naar 
geïdentificeerde doelen. 
 

 
Een AWAC met boven op het vliegtuig de 
radar. 
 
J-STARS vlogen boven het gevechtsveld en 
maakten plaatjes die de locatie en 
verplaatsingen van troepen in kaart brachten. 
Het waren in feite sensoren die foto’s maakten 
en er ook voor zorgden dat die in de juiste 
handen kwamen, bij de commandanten die 
vervolgens actie konden ondernemen. Ook J-
STARS konden honderden kilometers de 
diepte in kijken (het achtergebied van de 
vijand). 
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Een foto gemaakt door een J-STAR met 
daarop troepenverplaatsingen van de Iraki’s. 
Het zijn vluchtende eenheden uit Koeweit 
(door de Amerikanen the mother of all retreats 
genoemd) 
 
Ook UAV’s werden ingezet. Ze vlogen op 5 
kilometer hoog en konden haarscherpe foto’s 
maken, bijvoorbeeld van door commandanten 
aangewezen terreindelen. Deze middelen 
zorgden voor een SA van het gevechtsveld die 
in de geschiedenis nog niet eerder zo was 
ontwikkeld. Dit was een van de redenen 
waarom de VS zo een snelle en makkelijke  
overwinning kon boeken. 
 
Tenslotte C2 systemen. Zij zorgden voor de 
link tussen bovengenoemde sensoren en 
wapenplatforms. Denk hierbij aan satelliet 
datalinks om foto’s van vijandelijke eenheden 
bij vliegers te krijgen zodat zij ze konden 
aangrijpen. Nog een voorbeeld waar de 
Amerikanen gebruik van maakten waren 
chatrooms (die kennen we nog wel uit Guz 
Altmark). Die zorgden ervoor dat inlichtingen 
horizontaal verspreidt werden (dus van Bat. C. 
naar Bat. C. in plaats van Bat. C. naar Brig. C. 
naar Div. C. naar Brig. C. naar Bat. C.) zodat 
er minder tijd nodig was van sensor naar 
“shooter”. In dit geval heeft het omzeilen van 
de militair hiërarchische structuur voor een 
verhoging van de gevechtskracht gezorgd. 
 
Conclusie 
Het grootste verschil tussen wat ons bataljon 
heeft uitgeprobeerd tijdens de OGS en wat de 
VS deed tijdens Desert Storm zit hem in het 
niveau van optreden. Waar het in de woestijn 
van Irak en Koeweit ging om het operationele 
niveau bleef het bij ons bataljon beperkt tot het 
tactische niveau. Dit neemt niet weg dat er een 
paar uitgangspunten uit Desert Storm 
bruikbaar zijn voor de manier waarop wij 

recce-strike uitvoeren: doel acquisitie, 
inlichtingen en C2. Door te trainen op een 
grotere mate van integratie van de drie 
genoemde punten kan de “doel identificatie -> 
inlichtingen delen -> aangrijpen -> BDA” cyclus 
steeds sneller gaan waardoor de te bereiken 
effecten groter worden. Het feit dat het concept 
reeds uitgeprobeerd en beproefd is neemt 
hopelijk een deel van de scepsis weg. 
Onderstaande foto van de effecten van recce 
strike doet waarschijnlijk de rest. 
 

 
Highway of Death. De weg die de Iraki’s 
gebruikten om vanuit Koeweit te vluchten naar 
Irak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elnt Wintermans  
 
 
SLA bij 45 Painfbat  
 
Inleiding 
Alweer vier jaar ben ik werkzaam binnen het 
45ste. Naast het doorlopen van de diverse 
functies binnen BAT waaronder lokaal 
vertrouwens persoon, Opc A-tank en Wrn Sm 
tijdens mijn verblijf op Curaçao, heb ik mij 
gestort op het inlichtingen werk binnen de C-
Compagnie wat ik met zeer veel plezier doe. 
Gezien mijn loopbaan van de afgelopen twee 
decenia, in zowel binnen- als buitenland, heb 
ik de nodige ervaring opgedaan met wat ik 
noem het “kleine werk”. 
 
In 2009 kwam er een verzoek vanuit de 
toenmalige Adjudant Opn Sie S3 (Adj Monster) 
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en mijn huidige Csm, of ik mij actief wilde gaan 
bezig houden met de Sla’s binnen het 
Bataljon. Na een korte inventarisatie van de 
schutters en spotters ben ik medio 2009 aan 
de slag gegaan. Ik beschouw dit als een 
bevoorrechte neventaak binnen mijn huidige 
T.I.C. functie.  
 
Activiteiten Sla’s 
Onze Schutters lange afstand doen al jaren 
Europese ervaring op gedurende 2 a 3 weken 
per jaar in Baumholder Duitsland. Na jaren 
opereren in woestijnachtige gebieden moeten 
de schutters lange afstand weer leren te 
werken in het groene, druilerige Europese 
herfstweer. 

Tijdens deze schietserie staat de 
schietvaardigheid in wisselende 
weersomstandigheden zoals regen, mist, wind 
en een hogere luchtdruk, centraal. Veel tijd 
wordt besteed aan het leren waarnemen tot op 
het kleinste detail en het leren inschatten van 
afstanden.  
Het onderhouden en verbeteren van 
uiteenlopende technieken, zoals schieten 
vanaf een hoger gelegen positie en het juist 
interpreteren van hellingshoeken, staan bij mij 
altijd hoog op de agenda.  
 
Tijdens verschillende uitzendingen als 
scherpschutter, heb ik gemerkt dat het 
innemen en juist inrichten van deze posities 
altijd extra kennis en aandacht vergt. Bij deze 
oefeningen hou ik in het oog waarvoor de Sla’s 
in het leven zijn geroepen binnen de 
pantserinfanterie (wij zijn geen Snipers).  
 
Afgelopen jaar heb ik samen met Sgt1 Bas de 
focus proberen te leggen op alternatieve 
schiethoudingen. Omdat onze operaties zich 
op dit moment veelal afspelen in stedelijk 
gebied. De schutter en spotter “have to think 
3D” is dan ook mijn credo. Selecting positions 
verhoogd de moeilijkheidsgraag tijdens het 
schieten waarbij de tweepoot uitkomst kan 
bieden. Het eerste schot moet raak zijn. De KL 
norm ligt op 600 meter (1 schot op 600 meter 
moet een treffer zijn). Waarnemen en het juist 

interpreteren van de weersinvloeden zijn 
hierbij van cruciaal belang. 
Conclusie & Advies 
Als ik kijk naar de afgelopen jaren zijn er zeker 
stappen gemaakt binnen het 45ste. Met als 
hoogtepunt het behalen van de 2e plaats 
Bartelsbeker 2012 en de goede resultaten 
tijdens Baumholder 2011/2012. 
 
Inzet 
Toch ben ik van mening dat er binnen de 
compagnieën nog winst valt te behalen op 
bijvoorbeeld inzet, advies en 
schietvaardigheid. Belangrijk is dat onze Sla’s 
soms anders moeten leren denken. De 
overgedragen kennis blijft beperkt, maar bij de 
inzet tijdens oefeningen zoals OTP Zoutkamp 
kunnen ze wellicht een belangrijke rol gaan 
spelen. Denk bijvoorbeeld aan 
countermeasures, kleine verkpatr, Op’s, Nabev 
en gelegenheidswaarnemers taken.  
 
Taakverantwoording & advies 
Bijna alle Sla’s zijn afgelopen jaar meerdere 
keren met ons naar het ‘t Harde geweest. Door 
deze mannen taakverantwoordelijk te maken 
tijdens oefeningen, zullen ze in het OATDOEM 
proces een doorslaggevende rol ‘kunnen’ 
spelen. Ook bij Defensive Operations kunnen 
ze een belangrijke rol innemen zoals Engage 
Vij Voertuigen en crew-served weapons, enz 
enz. Think Out Off the box met de inzet van dit 
wapensysteem (300 t/m 800mtr). Hun life line, 
de FM 9000 en hun taakverantwoordelijkheid 
zijn hierbij doorslaggevend. Voorafgaand 
hieraan gaat de verantwoordelijkheid en 
selectie binnen de compagnie van de meest 
geschikte Sla’s. Ook hier kan nog extra 
aandacht aan besteed worden. Input is immers 
output.  
 
Schietvaardigheid 
Als laatste het schieten: Dat krijgt in 2013 extra 
de aandacht. Sla’s moeten hun schietconditie 
onderhouden binnen de eigen ehd. Dit jaar 
zullen meer momenten gecreëerd worden om 
de schietvaardigheid te onderhouden en te 
verdiepen en onderling zal de strijd aangegaan 
worden op sportief gebied. De schietdagen die 
zullen worden gehouden zijn tevens bedoeld 
voor nieuwkomers die aangedragen worden 
door de S1 en of de Smo om in de toekomst 
Sla te worden. Er is een conceptmeting 
aanstaande waaraan alle compagnieën zich 
zouden moeten committeren. Dat maakt het 
mogelijk om het niveau van de Sla’s te 
verhogen.  
 
Ik hoop hiermee inzicht gegeven te hebben in 
de activiteiten, status en vaardigheden van 
onze Sla’s en mogelijkheden voor de 
toekomst. Voor vragen is iedereen welkom.  
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Sgt1 Rikco 
Voorstellen…,  
 

Ik ben Amber Wolvers, 
29 jaar en 
samenwonend met 
mijn vrouw Kim in 
Beuningen. We 
hebben twee honden 
Timo & Simba. 
Hobby’s zijn voetbal, 
hardlopen, koken en 
verder hou ik van 
gezelligheid en leuke 
dingen ondernemen 
met vrienden. 

Ik ben 9 december 2002 opgekomen in 
Oirschot. Na het afronden van de AMO en mijn 
functie opleidingen ben ik geplaatst als mb ch 
van de PBC van 11Pagnbat. Vervolgens heb ik 
twee functies gedraaid binnen de Sie S1 van 
11 Pagnbat. In de tussentijd heb ik in de 
avonduren mijn HAVO diploma behaald en 
ben ik gaan solliciteren voor de KMA. In 
februari 2007 ben ik begonnen op de KMA. Na 
het afronden van mijn VTO ben ik augustus 
2008 geplaatst bij 210Tcie als PC. Na een 
paar maanden werd ik aangewezen voor 
uitzending en ben ik van april tot augustus 
2009 als Plv C-B&Tdet van LSD9 op 
uitzending geweest naar Tarin Kowt. Terug 
gekomen van uitzending kon ik direct gaan 
solliciteren voor een andere functie. Januari 
2010 ben ik als PC LOG begonnen bij 
411Pagncie. En op 12 november 2012 ben ik 
begonnen als waarnemend hoofd sectie S4 bij 
45 Painfbat. 
Hier geland kon ik me direct voorbereiden voor 
de CPX in Bergen, heb gedurende deze 
oefening veel mensen leren kennen en veel 
geleerd. Aansluitend hieraan de 
voorbereidingen voor de oefening Peacock 
Retention in Oberlausitz. Gedurende deze 
oefening niet alleen bezig geweest met de 
logost maar ook met vredesbedrijfsvoering, 
helaas hierdoor niet te velde geweest, maar 
denk dat die momenten aankomende jaren 
nog wel zat zullen komen. Kijk nu al weer uit 
naar de komende oefeningen.  
 
Kap Amber Wolvers 
Kap Log Sie S4 
 
 
Schietoefening  Bergen m aart 2013.  
 
Van 17 t/m 22 maart is de Charlie ‘Hanen’ 
compagnie wederom naar Bergen geweest om 
hier het schietprogramma te doorlopen. Dit 
maal zijn we op zondag al vertrokken. Het 
voertuig personeel in de ochtend –wat 

uiteindelijk middag werd, iets met bussen…- 
en de overige maten in de middag. Het mooie 
van op zondag vertrekken is dat je zondag 
middag en avond alvast een hoop zaken kunt 
regelen zodat je maandag ochtend direct aan 
de slag kunt met schieten. Maximaal effectief, 
althans dat is de bedoeling.  
 
Na een goede nachtrust –we lagen voor de 
verandering een keer ruim op tijd in bed- zijn 
we op maandag ochtend vertrokken naar baan 
21. Omdat we wat nieuwe kerels in onze 
gelederen hebben zijn we begonnen met 
module 11 olv de CSM. Dit verliep naar wens 
en het was goed om te zien dat ook de nieuwe 
jongens de zaken snel en goed oppakken. 
Dinsdag stond 8C op het programma, 
wederom olv de CSM. Hier zijn we op nivo2 
(groepsnivo) gaan oefenen. Echter zijn we na 
de eerste run van de groepen tot de conclusie 
gekomen dat het nivo 1 (de enkele vent) beter 
kan en ook beter moet. Als iets beter moet dan 
moet je dat trainen, iets waar de CSM op prima 
wijze invulling aan heeft gegeven.  
 

 
 
Woensdag baan 20, een levensgrote 
kilometers lange baan waar je prachtige 
gecombineerde pelotonsoefeningen kunt 
schieten. Omdat wij (nog)niet het juiste nivo 
hebben bereikt konden wij alleen 
gecombineerde groepsoefeningen draaien. 
Eigenlijk best jammer, omdat je baan 20 niet 
altijd krijgt. Maar we moeten ook reëel blijven 
en als je ergens (nog)niet aan toe bent moet je 
het ook niet doen. Gecombineerde 
groepsoefening dus. 
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Donderdag 11 LFX, een leuke baan waar je 
leuke dingen kunt doen, weer olv de CSM (het 
lijkt wel of die man ons niet los kan laten). Na 
een korte uitleg zijn we met de sectie (dat is 2 
groepen) de baan over gegaan. Het scenario 
was goed opgezet en kwam ook mooi uit de 
verf. Groepscommandanten stuurden hun 
groepen goed aan en de kerels werkten netjes 
en hard, met een goed resultaat tot gevolg.  
 

 
 
Vrijdag, de dag van de terug verplaatsing, 
maar eerst nog even langs baan 7C. Hier 
hebben we een verdedigingsoefening 
geschoten. Na een korte verkenning waarbij 
de groepscommandanten ook mee mochten 
hebben we de groepen goed weggelegd en 
zijn we begonnen met de oefening. De sector 
zat behoorlijk goed dicht, het enige ‘gat’dat er 
in zat is ruim op tijd onderkend maar kon ivm 
veiligheid niet worden gedicht. Het resultaat 
was erg goed, de schijven werden allemaal 
gezien en gelijk omgeschoten. Makkie denk je 
dan, alleen niet als je maar 20 patronen per 
persoon mee krijgt en je daar mee meer dan 2 
uur stand moet houden. Een goed afsluiter van 
wederom een prima SOB, met een goed 
gevoel de bus in en op naar het weekend! 
 
 
1ste peloton, Charlie ‘hanen’compagnie. 
 
 
Quick Sword 20 13. 
 

In week 10 en 11 heeft 
een delegatie van de 
batstaf deelgenomen 
aan de oefening QUICK 
SWORD. Een brigade 
oefening waar, buiten 
onze eigen 43ste 
brigade, ook de 11de en 

13de brigade aan deel namen. Wie zich 
afvraagt welk oefenterrein nu groot genoeg is 
om 3 brigades te herbergen kan ik snel uit de 
droom helpen. Alle subeenheden die 
deelnamen aan de oefening paste voor het 
grootste gedeelte in een comfortabele sporthal 
in Münster. De hele oorlog werd namelijk 

gevochten vanachter de computer. Ieder 
bataljon van de brigade werd dan ook 
opgespeeld met maar 2 man en wat 
ondersteuning.  
In het scenario was de brigade ontplooit in het 
fictieve land TYTAN, op de plek waar in 
werkelijkheid Ethiopië ligt. Iedere dag van 8 tot 
8 werd er van alles en nog wat aan incidenten 
bij de brigade naar binnen gegooid. Hoe deze 
events moesten worden gesimuleerd kwam 
naar voren in een programma dat JEMM heet. 
In dit programma loopt er een tijdsbalk welke 
aangeeft dat het tijd is om het volgende event 
(inject genoemd in dat systeem) op te spelen. 
De hele dag door moeten er dus allerlei 
meldingen naar de brigade. Om 10.00 melding 
van een TIC, uurtje later een auto ongeluk, 
rapport schrijven, 13.00 corruptie onder lokale 
politie doorgegeven, enz . Zo werd de brigade 
de hele dag bestookt met allerlei zaken terwijl 
zij ook lopende operatie moesten aansturen. Al 
met al hebben we ze best bezig gehouden. En 
als men het idee heeft dat de brigade nog wel 
een extra momentje kan gebruiken, nou dan 
gooien we er toch gewoon even met zijn allen 
een aardbeving doorheen. Betekende dan 
weer wel dat je na 20.00 ‘s avonds nog even 
bezig was injects te schrijven voor de dagen er 
na. 
 
Omdat er behalve diverse militaire eenheden 
ook allerlei civiele organisaties meewerkten 
werd er een bijzonder realistisch plaatje 
geschetst, ondanks dat er geen enkele soldaat 
ook maar een daadwerkelijk schot gelost heeft. 
Zo was er organisatie voor media 
ondersteuning. Die maakten dagelijks met 
archief beelden en werkelijke interviews met 
functionarissen van de brigade en roleplay een 
nieuwsuitzending. Grappig om te zien dat je 
eigen melding van een ongeluk of TIC die 
zelfde avond nog in het nieuws te zien is. Met 
al die organisaties zoals UNHCR, buitenlandse 
zaken, Rode Kruis, Pax Christie, Duitse en 
Nederlandse politie en vele anderen, is er een 
erg uitgebreid scenario opgespeeld dat alle 
aspecten van een humanitaire crisis met een 
oplopende geweldspiraal goed afgedekt heeft. 
Die samenwerking met al die verschillende 
militaire en civiele organisaties vond ik 
persoonlijk dan ook erg leerzaam. Ook goed 
om eens te zien wat er nu eigenlijk in die 
niveaus boven het bataljon gebeurd tijdens 
een missie. 
 
Een groot voordeel van zo’n CPX 
(commandpost exersice) is dat je niet van die 
culinaire hoogstandjes van chef Martin naar 
binnen hoeft te drukken, maar er gewoon een 
catering bedrijf wordt ingehuurd en dat je 
natuurlijk fijn binnen zit wanneer het keihard 
begint te sneeuwen. Toch is het niet helemaal 
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geweldig, zo’n virtuele oorlog. Als infanterist 16 
uur per dag non stop achter een computer 
zitten is even wennen. Het duurde dan ook niet 
heel lang of er hing een TRX in ons hok en er  
was een klaagmuur aangewezen om de 
frustraties van de dag op te botvieren. Ook de 
wand waar iedereen zijn spreuk van de dag 
ophing deed het goed. Er waren gelukkig ook 
nog wel wat andere manieren om heel even 
wat afleiding te zoeken. Anders dan hier in 
Ermelo (waar eenheden zitten die wel 
daadwerkelijk zwaar werk doen) had de 
kazerne in Münster een zeer uitgebreide 
fitness, met zonnebanken en sauna. Naast dat 
dit er toe leidde dat sommige van ons bruiner 
van oefening terug kwamen dan dat we er 
heen gingen, was het wel prettig om af toe 
even van achter je computer naar de gym te 
vluchten. Ja en er was natuurlijk de weekend 
break in Münster! Nou, niet dus. Of zoals het in 
het intro praatje werd aangegeven: “Ja 
natuurlijk is er een weekend break, van 
zaterdag 20.00 tot zondag 07.00”. Dit heeft 
ons er toch niet  van weerhouden om een klein 
(rekbaar begrip) biertje te pakken in Münster. 
Een leuke studentenstad waar je behalve een 
weekendbreak trouwens ook prima voor een 
midweekbreak terecht kunt. Na een week van 
frustraties, leermomenten, hard werken en 
lachen eindigde de oefening in een certificaat 
uitreiking. Een certificaat vergezeld van 
herinneringsmunt die je voorgoed herinnerd 
aan die 2 weken virtueel oorlog voeren in je 
bubbel achter je tikdoos.  
 
 
Foto im pressie “BOE AJA GOT TALENT” 
 
Op donderdag 14 maart is bij de A “BOEAJA” 
Compagnie “BOEAJA GOT TALANT” 
gehouden. Hieronder volgt een foto-impressie 
van deze avond: 
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De oefening SOB 1  
 
Week 12 was het zover, de eerste SOB van 
het jaar 2013. Deze SOB zou voor ons in het 
teken staan van het behalen van de niveau 2 
test/meting voor het .50 schieten. 
 
Zondag 17 maart hadden we om 12:45 appel 
bij gebouw 162. Nadat alle koppen waren 
geteld, stegen we in de bus om onze reis 
richting Duitsland te gaan maken. Doordat het 
17e bataljon bezig was met een LFX/FTX 
waren wij genoodzaakt om de zondag op 
maandag te vertoeven op het kamp Oerbke. 
Maandag gingen wij richting de schietbaan om 
aan te vangen met de eerste schietoefeningen. 
Deze eerste oefeningen waren 
gewenningsoefeningen en hier deden alle 
mortieristen en waarnemers dan ook aan mee. 
 
De dinsdag stond in het teken van vuur 
verdelen. Hierbij lag de nadruk op het BGT 
vuren. Dit hebben we eerst gerealiseerd 
doormiddel van 1 bak om het later in de week 
uit bouwen naar 2 voertuigen. 
 
Op de woensdag gingen we voorwaarts met 
de voertuigen waarbij we gebruik moesten 
maken van voertuigcommandanten. Hierbij 
kwam er dus ook een stukje commandovoering 
bij kijken. In de avond hebben we ook nog met 
onze warmtebeeld geschoten wat ik 
persoonlijk niet erg makkelijk vond. De doelen 
waren namelijk niet heel goed zichtbaar. 
Tevens waren er ook een aantal brandjes 
ontstaan waardoor je deze soms aan kon zien 
als een doel. 
 
Op de donderdag gingen we daadwerkelijk de 
niveau 2 test afleggen. Dit bestond uit het 
voorwaarts en achterwaarts gaan met 2 
voertuigen, waarbij de luitenant waarnemers 
dienst deden als ploegcommandanten. Nadat 
wij zelf de eerste run niet voldoende hadden 
gescoord, moesten we in de middag nog een 
run doen. Dit ging stukken beter dan de vorige 
run en we hebben de test dus ook gehaald. 
 
Vrijdag zaten we weer in de bus richting 
Nederland om te genieten van een 
welverdiend weekend.  
 
Tijdens de SOB1 heb ik zelf op moeten treden 
als voertuigcommandant wat nog best wel 
moeilijk was. Dit heb ik namelijk niet eerder 
gedaan maar ik vond het wel leuk om te doen. 
Al met al heb ik dus een bijzonder goede 
schietweek gehad en hier ook veel dingen 
geleerd. 
 
De Sld1 Glennford Richards 
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Studenten op bezoek bij  45 PAINFBAT 
RIOG 
 
Op 15 maart jl heeft een groep internationale 
studenten van Hogeschool Stenden te 
Leeuwarden een bezoek gebracht aan ons 
Bataljon. De studenten volgen een Minor 
Humanitarian Management; lees dit zijn de 
toekomstige medewerkers en leidinggevenden 
van NGO’s die u in een uitzendgebied zou 
kunnen tegenkomen.  Het doel van de dag 
was een beeld geven van wat de KL en de 
PAINF in het bijzonder kunnen bij 
vredesoperaties.  
 
Het gros van het Bataljon was op verlof in 
verband met de SOB, toch waren er vanuit de 
C- “Hanen” Cie voldoende ‘vrijwilligers’ bereid 
om de studenten een mooie dag te bezorgen. 
Misschien had dat aantal vrijwilligers iets te 
maken  met de samenstelling van de groep 
(85% vrouw). Na de ontvangst hebben de BC 
en de CC C-cie een presentatie gegeven over 
de inzet van een PAINFBAT bij verschillende 
soorten operaties . Aansluitend heeft er een 
lunch plaatsgevonden, een static show, rondrit 
met de CV90 en schieten in de SIM. Tot slot 
hebben de studenten nog de mogelijkheid 
gehad om vragen aan de Overste, de CC en 
de PC’en te stellen. Belangrijke vraag daarbij 
was hoeveel er aan het eind van de maand op 
onze bankrekening gestort werd.  
 

 
 
Al met al hebben de studenten  en hun 
docenten, waaronder de generaal BD Strik, 
een mooie en leerzame dag gehad. En ach als 
er dan zoiets georganiseerd dient te worden 
dan is de Hanen cie natuurlijk niet te beroerd 
om een club studenten “kippen” onder haar 
hoede te nemen 
 
C-“Hanen” Compagnie 
 
 
 
 
 
 

45 Paintbat D- Cie | SOB Bergen Duit sland  
 
In week 12 was de D-Cie op oefening in het 
duitse Bergen. Daar waar jaarlijks vaak wordt 
geschoten om zo onze schietconditie en 
technische vaardigheden op pijl te houden. 
Deze SOB stond voor Antitank Mrat 1 in het 
teken van .50 schieten gecombineerdt met 
ingestegen KKW. 
Deze manier van optreden is relatief nieuw en 
zeer goed bevallen binnen beide MRAT 
pelotons. In Duitsland en met name Bergen op 
kleinere schietbanen is het de kunst om een zo 
goed mogelijk oefenprogramma neer te zetten. 
Mede dankzij Sgt1 Toisuta die deze gehele 
week HSI was is dit zeer goed uit de verf 
gekomen. De sfeer zat er goed in bij beide 
pelotons. Snel en efficient werken stonden 
hoog in het vaandel. Zo behaal je maximale 
leerwinst met minder tijd. 
Er waren ook weer volop momenten om foto's 
te schieten. Van zowel de schietbanen als de 
activiteiten die we als Anitank om het 
schietprogramma heen uitvoerde. 
Zo hebben we in de loop van de week de 
volgende activiteiten uitgevoerd in een 
wisselschema: 
Waarnemingsbaan | Les Kompas / Coördinaat 
prikken | Sport / Crossfit | ZHKH & CLS 
SOB was deze keer wederom een leerzame 
week met veel goede en leuke momenten! 
 
Kpl1 Rozeboom 
Fotograaf | 45 PIB RIOG - Schutter Antitank 
MRAT1 
www.jrfotografie.com (INTERNET) 
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Gezocht:   Muzikanten 
 
Hallo ik ben Sgt 1 (Joshua) Bartsma en 
geplaatst als amv’er bij de A cie van het 45ste. 
Ik streef altijd om een band te samen te stellen 
bij elke stand plaats waar ik geplaatst word dit 
is voor als nog niet gelukt.  
Vandaar deze oproep dus mensen die een 
instrument kunnen bespelen en in de avond 
uren niks te doen hebben en het leuk vind om 
muziek te maken laat het weten!! Je kan 
hiervoor contact opnemen met mij! 

 
( Niveau maakt 
niet uit, dat zien 
we wel hoe we 

dat gaan 
oplossen) 

 
 
Groeten Sgt1 (Joshua) Bartsma Amv A cie.  
 
 
 
Effecten die  te ber eiken zijn met  de 
Fennek.... 
 
Beterschap toegewenst aan de chauffeur van 
de burgerauto! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ELIAS  binnen de BOEAJA Compagnie in  
Oberlausitz.  

 
Tijdens  de afgelopen 
oefening in Oberlausitz 
was de nieuwste versie 
BMS geland, namelijk 
ELIAS . Deze versie is 
onder andere veel 

gebruiksvriendelijker 
geworden. Door zeer geavanceerde sofware 
en de complexiteit  om het te installeren, is dit 
tot nu toe maar op 1 voertuig geïnstalleerd.( A-
03 CSM) Deze nieuwe versie is tijdens 
Oberlaustitz zeer uitgebreid getest en is 
uitermate zeer goed bevallen binnen de 
BOEAJA COMPAGNIE.    
 
Hieronder een   aantal v oordelen. 
- Het touchscreen is verbeterd.  
- Callibratie op het scherm is niet meer nodig. 
- Een vermindering van de knoppen op het 
scherm. 
- Vijand meldingen kunnen sneller worden 
neergezet. 
- Het scherm heeft de dikte van een tablet 
- Geen kabels meer.( Draadloos) 
- WIFI aansluiting naar de radio’s. 
- Eigen positie weergave is stukken verbeterd. 
 
Kortom allemaal voordelen. Doordat het zo 
goed bevallen is verwachten wij na de zomer 
de rest van de BOEAJA compagnie te kunnen 
voor zien van ELIAS en verder te gaan met het 
testen hiervan. Hieronder ziet u een foto van 
ELIAS binnen de BOEAJA Compagnie. 
 

 
 
 
Foxtrot A-Compagnie 
 




