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Van de Regimentscommandant, 
 

Mannen & Vrouwen van 45 Painfbat, 
Regimentsgenoten, Vrienden van het 

Regiment, 
 
Afgelopen dinsdag hebben wij erg slecht 
nieuws gekregen, het bataljon wordt per 1 
januari 2014 stilgezet. Dit vormt een onderdeel 
van het pakket aan maatregelen waarmee de 
Minister van Defensie de krijgsmacht 
betaalbaar wil maken en houden, ook in de 
toekomst. Dat dit ten koste gaat van ons 
bataljon doet mij pijn. Het zorgt voor 
teleurstelling, onrust en onzekerheid bij de 
leden van  ons bataljon en onze  relaties. Het 
zorgt ook voor een gevoel van miskenning en 
onzekerheid bij onze gewonde kameraden, de 
relaties van onze gesneuvelden en onze 
Afghanistan veteranen. Daarenboven zijn er 
de zeer betrokken en bezorgde reacties van 
onze voorgangers van het 5e Regiment 
Infanterie, het 8e Regiment Infanterie, het 6e 
Infanteriebataljon Nederlands Nieuw Guinea 
en de Troepenmacht in Suriname. Onze 
verbondenheid met hen is sinds de 
heroprichting in 2006 alsmaar hechter 
geworden en dat uit zich in de grote 
betrokkenheid bij hun parate bataljon. 
 

Het kabinet is voornemens om het bataljon per 
1 januari 2014 stil te zetten om het vervolgens 
op te heffen. Nadat dit voornemen door de 2e 
kamer bekrachtigd wordt, krijgt het opheffen 
een definitieve status. Daarna zal in overleg 
met de vakbonden duidelijk worden hoe het 
reorganisatietraject voor de opheffing er uit 
gaat zien. Ik ben me er terdege van bewust dat 
dit voorlopig nog tot onzekerheid leidt, deze 
kan ik helaas niet wegnemen.  
 
Naast de gevolgen voor het huidige bataljon 
heeft dit ook gevolgen voor de 
traditiehandhaving en het herdenken bij onze 
moedereenheden en jonge veteranen. Deze 
zal mijns inziens in de vorm van een Regiment 
met opgelegd vaandel verder kunnen gaan 
zonder paraat bataljon. In de komende 
maanden zal ik met het bestuur van onze 
veteranenvereniging en de regimentsraad 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor 
ons Regiment, haar stameenheden, 
monumenten en historische collectie nadat het 
zwaard daadwerkelijk valt. 
 
Dit alles wil echter niet zeggen dat het bataljon 
nu stil staat. We gebruiken de tijd, tot aan het 
definitieve besluit, om te werken aan een 
vangnet voor ons personeel. We onderzoeken 
daartoe met onze collega’s van de andere 
eenheden van de Koninklijke Landmacht 
hoeveel mensen we waar  kunnen 
onderbrengen. We zullen daar, voor zover als 
mogelijk, ook al bindende afspraken over 
maken. Op het moment dat ik hiervan de 
eerste resultaten heb zal ik het bataljon 
informeren. Ik kan hierbij niet garanderen dat 
iedereen een plek zal vinden maar ik zal tot 
het uiterste gaan om dit te bewerkstellen. 
 
Daarnaast gaan we ons personeel verder 
opleiden en trainen zodat ze nog 
aantrekkelijker zullen zijn voor de beschikbare 
arbeidsplaatsen binnen de Krijgsmacht. We 
zullen daarvoor de reeds geplande oefeningen 
en functieopleidingen gebruiken. Bovendien 
zullen we onze mensen in december trainen in 
het solliciteren. Ook zullen onze 
loopbaanbegeleiders en personeelsadviseurs 
onze mensen intensief begeleiden. Hierbij 
richten we ons in eerste instantie op een baan 
bij de krijgsmacht, pas in tweede instantie 
gaan we onze mensen geschikt maken voor 
een baan buiten Defensie. Al met al blijft het 
een tijd van onzekerheid, een tijd met veel 
vragen, maar ook een tijd om onszelf nog 
beter te maken. 
 
Tot slot wil ik terug naar één van onze 
belangrijkste kernwaarden. Het motto van de 
Infanterie is “Nulli Cedo”, ik wijk voor niets. 
Daar waar anderen stoppen gaan wij door, dat 
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kenmerkt ons als militair en dat kenmerkt zeker 
de mentaliteit van ons bataljon. We staan 
bekend als een “can do” eenheid en dat laten 
we keer op keer weer zien. Zelfs onder de 
huidige omstandigheden waarbij het zwaard 
van Damocles duidelijk zichtbaar boven onze 
hoofden hangt. Daarom loopt ons programma 
gewoon door, werken mijn mensen harder dan 
ooit, om zichzelf te verbeteren maar zeker ook 
omdat we onszelf en ons bataljon niet te 
schande willen maken. Het bataljon voert nog 
steeds haar opdrachten uitstekend uit en 
organiseert zelfs grote landelijke 
evenementen. Daarnaast heeft het doorgaan 
te maken met onze kameraadschap, de 
belangrijkste eigenschap van een militair en 
niet te vergeten onze trots, trots op wie we zijn, 
onze eenheid en onze eervolle geschiedenis. 
 
 
Ondanks de situatie waarin we ons bevinden, 
beschouw ik het nog steeds als een groot 
voorrecht om deze bijzondere mensen te 
mogen commanderen. Ik ben ontzettend trots 
op het doorzettingsvermogen en de 
strijdbaarheid van mijn mensen. Ik vraag u 
allen elkaar  te steunen tijdens deze moeilijke 
periode en u kunt er zeker van zijn dat ik er 
voor u zal zijn. 
 
Met kameraadschappelijke groet, 
 
 
Commandant 45 Pantserinfanteriebataljon & 
Commandant Regiment Infanterie Oranje 
Gelderland 

 
M.L.E. Schmidt 
Luitenant-kolonel der Infanterie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht van 6IB 
 
Wat een klap dat bericht in de miljoenennota. 
Stilzetten van 45pantserinfanterie bataljon 
RIOG. Ook voor ons oud militairen van 6IB 
RIOG kwam dit hard aan. Natuurlijk anders 
dan bij jullie maar wij voelen het ook. De 
banden binnen het regiment met aandacht 
voor het verleden waren de laatste jaren 
steeds strakker aangehaald. Dat voelde voor 
ons goed. We hoorden weer een beetje bij het 
Nederlandse leger dankzij jullie inspanning en 
speciaal die van de Delta compagnie. 
Ons leven is al vergevorderd, jullie moeten nu 
nog verder. Stilzetten van het bataljon doet 
niet alleen pijn maar geeft heel veel 
onzekerheid de komende tijd. Zet je schouders 
eronder en ga door op de manier zoals jullie 
gewend zijn en dan gaat het lukken. Er komen 
ook weer betere tijden. 
Op 23 augustus jl. waren we met een aantal 
6IB-ers bij jullie te gast en mocht ik in de 
filmzaal vertellen en iets laten zien over ons 
werk in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. 
Werk voor het vaderland wat jullie nu doen. 
Anders maar voor ons heel herkenbaar. 
Stilzetten van het bataljon voelt voor ons 
allemaal als onrecht. 
Bedankt dat wij ons door jullie weer even 
soldaat mochten voelen. Wij wensen jullie het 
beste voor de toekomst. 
 
Namens, 6e Infanterie Bataljon Regiment 
Oranje Gelderland, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaap van Hensbergen 
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Toekomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze foto is gemaakt van een aanplakbiljet 
van de afdeling loopbaanbegeleiding, die in elk 
kantoorgebouw van ons bataljon wel ergens te 
vinden is. De oproep heeft door afgelopen 
Prinsjesdag wel aan actualiteit gewonnen! Als 
je al niet had nagedacht over je toekomst, is 
de tijd daarvoor nu misschien wel 
aangebroken, nu de toekomst van het 45ste 
zelf zo onzeker is geworden. 
 
Ik kan amper woorden vinden om te zeggen 
hoe erg ik dat vind. Sinds de heroprichting van 
het bataljon in 2005, zijn we bezig geweest 
met hals-over-kop-dingen (uitzending, de 
West, CV90) en is het gevoel ontstaan 
voortdurend achter de feiten aan te hollen en 
voortdurend overvraagd te worden. In het 
begin van mijn plaatsing bij het 45ste gingen 
veel gesprekken, die ik meeluisterde, over hoe 
slecht het allemaal geregeld was; en wie zijn 
…zooi niet voor elkaar had. Dat was een 
symptoom van dit achter-de-feiten-aanhollen. 
Sinds begin dit jaar is daar verandering in 
gekomen. We zijn teruggeschakeld naar wat 
eerst moet gebeuren en nemen de tijd om dat 
voor elkaar te krijgen, voor we verder gaan. En 
je kunt dat merken aan de sfeer. Er is een stuk 
ontspanning gekomen in het bataljon (althans 
zo ervaar ik dat) en als ik nu gesprekken 
meeluister, is nog steeds niet alles even goed 
geregeld, maar wordt er niet geklaagd, maar 
gesproken over: “hoe gaan we het dan doen?” 
en dat is een wezenlijk verschil. 
Wat jammer dat we nu bedreigd worden met 
opheffing. 
Temeer daar de manier waarop het bataljon uit 
de grond is gestampt en gereed gemaakt voor 
Uruzgan ook zo links en rechts zijn sporen 
heeft achtergelaten bij onze militairen. 
Lichamelijke sporen en geestelijke sporen.  
Deze militairen verdienen beter dan dat hun 
bataljon zo onder hen vandaan wordt 
wegbezuinigd. En dan heb ik het nog helemaal 
niet over de nabestaanden van Mark 
Schouwink en Dennis van Uhm. Het is 
onbehoorlijk hoe men nu met deze jonge 
traditie omspringt: als een getal in een 
boekhoudkundige berekening. 
 

Wie op Prinsjesdag aanwezig was in de 
filmzaal in Ermelo, heeft, net als ik, 
meegekregen dat er nog een kans op 
voortbestaan aanwezig is. Generaal de Kruif 
sprak nadrukkelijk over het voornemen tot een 
besluit. Het kan dus nog meevallen. En 
inderdaad was deze week in het nieuws dat de 
ChristenUnie het 45ste wil behouden (ik zeg 
maar zo: van de Christenen moet je het maar 
hebben). 
Dat is waar we ons aan vasthouden. Misschien 
is er een toekomst voor ons bataljon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uruzgan heeft zijn sporen achtergelaten bij 
ons bataljon 

 
Maar dat neemt – denk ik – niet weg dat velen 
van ons bezig zijn met na te denken over hun 
toekomst. Is er straks nog een plekje voor me 
in de herberg? Moet ik deze gelegenheid 
aangrijpen om eerder de stap naar de burger 
te maken? Is KMS voor mij mogelijk? Of KMA? 
Zie ik toekomst voor mezelf bij Defensie? Heb 
ik nog wel vertrouwen in Defensie? Allemaal 
vragen die de revue passeren en daardoor 
belangrijk zijn. 
 
Ik heb wel eens de indruk dat militairen veel te 
weinig nadenken over hun toekomst. Nou, als 
je bij het 45ste zit, ontkom je daar nu niet meer 
aan. Ik hoop van harte dat iedereen een plekje 
voor zichzelf kan vinden. Waar ik daaraan een 
bijdrage kan leveren, zal ik dat niet laten. 
 
Maar hoe zit het met de nabije toekomst? De 
rest van dit jaar? 
Om daar een antwoord op te geven neem ik 
jullie even mee terug naar de laatste SOB-
SOMS.  
We hebben toen een bezoek gebracht aan 
Bergen-Belsen. Aan het einde van één van de 
rondleidingen bleek ik in gesprek met een paar 
Nederlandse burgers, de hadden 
meegeluisterd naar mijn verhaal over hoe de 
Britten in betrekkelijk korte tijd het hele kamp 
hadden opgeruimd. Zij spraken hun 
bewondering daarover uit. “Hoe krijgen 
militairen dat toch voor elkaar?” vroegen ze. 
En ik antwoordde: op dat soort momenten 
grijpen militairen naar hun procedures. Naar 
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hun skills en drills. En die nemen het dan van 
hen over. Daarom zijn ze in staat om onder dat 
soort zware omstandigheden dit soort 
efficiënte werkzaamheden te verrichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de vorige SOB-SOMS brachten we 
nog een bezoek aan Bergen-Belsen 

 
De Britten deden dat in Bergen-Belsen. Een 
peloton doet dat tijdens een TIC. Ons Bataljon 
deed het in Tsjechië, toen na de zware 
regenval het oefenen onmogelijk werd, maar 
er wel binnen een dag een plan gereed lag 
voor eventuele civiele inzet door de 
Tsjechische autoriteiten. 
Een militair grijpt naar zijn procedures. 
Maar welke procedures zijn er wanneer je 
Bataljon mogelijk wordt opgeheven? Je ligt 
onder vuur, maar er is geen contactdrill op van 
toepassing! Wat moet je dan doen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een militair grijpt naar zijn skills en drills 
 
In dat soort gevallen neemt de gevechtsleiding 
het over. Eentje neemt de leiding en zegt: zo 
gaan we het doen. En dan heb ik gehoord: we 
gaan gewoon door met waar we mee bezig 
waren: oefenen, opleiden, nog beter worden. 
Zodat we na 1 januari 2014 gewoon verder 
kunnen gaan, als de donkere wolk voorbij 
mocht trekken. Of zodat zoveel mogelijk 
bataljonsgenoten elders een geschikte plek 
kunnen vinden. 
Ik wens ons allen veel krijgsmansgeluk. 
 

Ko Sent 
Dominee 

 
 

Opgeheven? 
 
Dinsdag 17 september 2013, het moment van 
de waarheid. Eindelijk komt het hoge woord 
eruit, het 45ste pantserinfanterie bataljon wordt 
opgeheven. 
Uit beleefdheid kwam de CLAS het slechte 
nieuws zelf brengen, want volgens hem is er 
maar één die dit slechte nieuws zou moeten 
brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de strak ingestudeerde speech van de 
generaal was er nog gelegenheid voor het 
stellen van vragen. Natuurlijk had iedereen 
vragen over de toekomst, maar de best 
geplaatste vraag vond ik “Hoe gaan we nu in 
godsnaam ons personeel gemotiveerd 
houden?”. Het is namelijk vrij lastig om aan je 
personeel te laten blijken dat je ze waardeert 
als je al hun functies opheft… 
Wel is het zeer positief bevallen dat de 
generaal zelf verantwoordelijkheid neemt voor 
deze moeilijke beslissing.  
Kort na de speech van de generaal nam de 
overste nog een moment om met ons alles te 
bespreken. Tijdens dit moment bleek al snel 
dat er heel veel vragen heersen die door 
niemand beantwoord kunnen worden. Het 
besluit is genomen om ons op te heffen, maar 
het definitieve besluit laat (hoe kan het ook 
anders) op zich wachten. Hierdoor kunnen we 
nog geen concrete stappen ondernemen maar 
we kunnen al wel een plan B klaarleggen. 
De komende tijd is voor ons allen erg onzeker. 
Gaan we überhaupt wel opgeheven worden? 
Al deze onzekerheid is lastig, het valt zwaar 
om je eroverheen te zetten en verder te gaan 
met trainen en nog beter worden dan we al 
zijn. 
Wij zijn het 45ste en wij staan voor zeer hoge 
kwaliteit en een goede mentaliteit, maar in 
deze tijden is het lastig om dit door te zetten. 
Iedereen wil zichzelf verzekeren van een baan 
waarbij we weer zekerheid hebben en daar 
willen we ons wel voor inzetten. Maar om dan 
weer te beginnen bij pantserbivak 1 is 
natuurlijk niet echt motiverend. 
Tot het moment dat we uitsluitsel hebben over 
onze toekomst als bataljon rest ons geen 
andere keus dan door te gaan en er samen het 
beste van te maken.  
Meer dan dat kunnen we niet doen.. 

Kpl de Jong 
Charlie “HANEN” Cie 

 



 

5 
 

SOB III 45e A ‘Boeaja’ Compagnie Eenheid 
6 Uitgestegen 
 
Na een lang zomerverlof begon de eerste 
‘echte werkweek’ met de traditionele 
regimentsweek. Voor iedereen was het 
schakelen van slippertjes naar 
gevechtslaarzen en van een zwembroek naar 
uniform. Daarbij stonden tussen de activiteiten 
van de regimentsweek ook de voorbereidingen 
voor de schietoefening SOB III gepland. Deze 
samenloop van werkzaamheden resulteerde in 
een gevarieerd programma van feest, sport en 
voorbereidingen. 
Na een goede heenverplaatsing, het legeren 
en de eerste schietbespreking begon het echte 
oorlogsgeweld op de dinsdag met een niveau 
II schietbaan. Hier kregen de Gpc’en tijdens 
hun eerste run de tijd om een opstart te maken 
door eenvoudige ‘contact front’ situaties te 
laten opspelen. Deze ‘contacten’ werden in de 
loop van de week moeilijker door verschillende 
formaties, gewonden en wapensystemen aan 
de runs toe te voegen. Ook werd de eerste 
week een sectie-oefening geschoten waarbij 
twee groepen tegelijk voor- en achterwaarts 
gingen. Al met al zijn deze week voldoende 
hulzen gemaakt om te spreken van een 
geslaagde eerste schietweek in Duitsland.  

Vrijdag, na het schieten, opperde de PS Sgt 
Kuil om met hele uitgestegen peloton pizza’s 
te bestellen. Naast dat hij het goede idee 
opbracht, kon hij ook in zijn beste Duits 20 
pizza’s naar kamp Hörsten dirigeren om deze 
vervolgens gezamenlijk in de gang op te eten. 
’s Avond werd het weekend  ingeluid door een 
compagniesfeestje in het Walthaus. Hier 
zorgde de CSM voor een natje en een droogje 
om zo het weekendgevoel een beetje onder de 
mannen te brengen. 
De rest van het weekend was er tijd voor 
wapenonderhoud, een bataljons-BBQ, een 
bezoek aan het pantsermuseum, een bezoek 
aan concentratiekamp Bergen-Belsen en de 
mogelijkheid tot het bijwonen van een GV-
dienst op de zondag. Tevens had de sport een 
oriëntatie route uitgezet voor de zondag. De 
kanttekening van de sergeant Arends bij deze 
route was: ‘Blijf zoveel mogelijk op de 
bestaande routes’. De mensen die dat advies 

in de wind sloegen (waaronder de bereden 
commandant, de PS en ikzelf) vonden zich 
midden in een moeras terug om vervolgens 
met natte voetjes terug te keren naar kamp 
Hörsten. 
De tweede schietweek bestond uit een meer 
gevarieerd programma. Op maandag werd op 
baan 3 begonnen met een niveau II actie om 
vervolgens gelijk door te gaan met niveau III. 
Bij deze actie werd eenheid 6 aangevuld met 
een groep van eenheid 4 om zo een volledig 
peloton op de mat te kunnen leggen.  
 
Dinsdag hadden wij als peloton een 
oefengebied toegewezen gekregen voor onze 
‘plaatsvervangers test’. Deze test was nodig 
omdat we één plaatsvervangers functie in ons 
peloton open hadden staan en deze graag 
wilden opvullen met één van onze eigen 
soldaten. Hiervoor kregen drie potentiële 
plava’s een bevel voor een tactische patrouille 
over een opdragen route. Dit bevel moesten zij 
uitwerken en aan hun groep geven om 
vervolgens dinsdag de patrouille te lopen. Alle 
drie hebben zij hun best gedaan en een goede 
patrouille neergezet. Soldaat De Zwart kwam 
als beste uit de bus en heeft de functie als 
plaatsvervanger bij de A-gp gekregen. 
De laatste twee dagen hadden wij als A-
compagnie het oefendorp toegewezen 
gekregen om onze OVG-skills weer op pijl te 
brengen. Door de snelle veranderingen in het 
optreden in verstedelijkt gebied was het handig 
om eerst helemaal terug te gaan naar de 
basis; niv I/II inbraak in een huis, van kamer 
naar kamer gaan, de drill trap en een persoon 
in de kamer zijn onderwerpen die behandeld 
zijn. Deze stap terug heeft uiteindelijk twee 
stappen voorwaarts opgeleverd. De tweede 
dag werden namelijk uitstekende Niv II en III 
acties in het dorp neergezet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een klein afsluitend biertje op de 
donderdagavond stond de vrijdag in het teken 
van het opleveren van de gebouwen en de 
terugverplaatsing naar Nederland. 
Terugkijkend op de oefening zijn er veel goede 
runs geweest, is er veel geleerd en zijn de 
twee weken weer voorbij gevlogen. Nu gaan 
we weer in rap tempo door richting de 
volgende twee oefenweken OVG in Oostdorp.  

 
Elnt T. Siemelink 
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Certificering Module C tijdens SOB III 
 
 
De voortekenen waren ongunstig, toen de 
manschappen van de A “Boeaja” compagnie 
ontwaakten in de morgen van maandag 2 
september. Een deken van mist en gure wind 
hing over schietbaan 20. Zou het lukken om 
onder deze omstandigheden te certificeren 
voor de felbegeerde module Charlie? 
Gespannen gezichten bij de 
voertuigbemanningen, maar zoals altijd 
gefocust op hun taak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al een week lang werd met 3 voertuigpelotons 
van 45 A- en C-compagnie getraind op baan 
20. Afgewisseld met de wapenbroeders van de 
andere eenheden werd in goede harmonie 
geschoten, baanorganisatie gedraaid en 
gerust. Het voordeel van op de baan 
overnachten, is dat de focus beter blijft liggen 
bij het schieten en eenheden van verschillende 
compagnieën met elkaar ervaring uitwisselen.  
Deze SOB stond in het teken van trainen op 
niveau III. Tijdens de opstart bleek dat 
sommige drills en procedures her en der wat 
waren weggezakt; een teken dat mensen 
tijdens het zomerverlof lekker hun gedachten 
van het werk af hebben kunnen zetten! De 
stijgende lijn werd echter vrijwel direct ingezet 
en zorgde ervoor dat alle pelotons al snel 
strakke runs op de mat legden.  
Op de schietbaan was ook een afvaardiging 
van EWS (electronische wapensystemen) 
aanwezig. Deze cv90 torenspecialisten 
stonden met hun shelter paraat om hulp te 
bieden in het geval van storing in een van de 
voertuigen. Hun aanwezigheid en probleem 
oplossend vermogen is zeer waardevol 
geweest, aangezien problemen vaak direct 
verholpen werden. Daarbij gebeurde het in 
aanwezigheid van het voertuigpersoneel, wij 
keken mee en konden zo nog meer leren over 
het voertuig.  
 
Op vrijdag 30 augustus was het zover, de 
certificering stond op het programma. Tijdens 
de actie hoop je dat alles op zijn plaats valt; 
goed samenspel tussen de voertuigbemanning 

in het enkel voertuig, harmonie binnen de 
secties en tenslotte een vlotte uitvoering van 
pelotonsdrills. Het gevoel na de run was goed, 
groot was dan ook de verbazing dat de 
certificeringseis niet gehaald was. Nog groter 
was de verbazing toen geen enkel peloton bij 
de eerste poging certificeerde. SICT gaf aan 
dat er nog veel te winnen viel op het gebied 
van coax doelen. Pantserdoelen werden 
allemaal uitgeschakeld, maar coaxdoelen 
werden simpelweg gemist, of konden niet 
aangegrepen worden dankzij coax storing. 
Hieruit bleek dat een storing (coax dan wel 
kanon) al gauw showstopper is tijdens een 
certificering. We kijken reikhalzend uit naar 
invoering van de coax modificatie 5 binnen het 
45e. Tot die tijd blijft de OPC wapenolie 
aanvragen om de coax mee te doordrenken…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoewel de inleiding van dit artikel leest als een 
spannend jongensboek, was het dus bittere 
waarheid voor eenheid 6. De week ervoor 
werd de certificeringsoefening niet gehaald. 
Op maandag kregen wij onze herkansing en 
tevens laatste mogelijkheid. Het vochtige weer 
had direct invloed op o.a. het warmtebeeld. 
Daarnaast viel er inmiddels behoorlijk wat 
regen en werkten ook de meeste wisserbladen 
van peri’s niet. Uiteraard gingen wij gewoon 
voorwaarts en werd wederom een goede run 
neergezet. Van de drie pelotons hebben wij 
uiteindelijk als enige de certificering gehaald. 
Het specifieke vermelden waard is ons Bravo 
voertuig dat met zijn “0/0/1” absoluut zijn 
steentje heeft bijgedragen aan de certificering.. 
 
Met de certificering op zak konden we ons 
opmaken voor de Generaal P.J.M. van Uhm 
trofee, een CV90-schietwedstrijd voor 
pantserinfanteriepelotons. Een dag werd er 
gewijd aan het inschieten van de coax. Aan 
het einde van de dag hadden we voldoende 
vertrouwen in de coax, op de 35mm 
vertrouwden we al blindelings, want deze 
schoten de hele SOB al als een scheermes.  
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Op de eerste wedstrijddag schoten wij onze 
oefening. Tijdens de run kregen beide 
voertuigen in de Echo sectie storing waardoor 
we helaas niet meededen om de prijzen. Op 
dezelfde dag zou ook C-compagnie zijn 
certificering halen, waarmee ze ook deel 
konden nemen aan de wedstrijd. Uiteindelijk 
zouden zij met overmacht de Van Uhm Trofee 
binnenhalen. Doelstelling behaald, de trofee 
staat in Ermelo! Namens A-cie gefeliciteerd! 
 

Elnt Kloos 
 
Mijn eerste SOB ervaring. 
 
Ik ben net klaar met de opleiding voor 
boordschutter CV90. Ik ben boordschutter bij 
45e Painfbat Bravo-Cie ehd 2.5. Van 
zesentwintig oktober tot zes september zijn we 
op SOB (schiet oefening Bergen) geweest. De 
eerste week van de SOB heb ik veel geleerd 
waar onder, schiettechniek en veel over het 
voertuig zelf. Diezelfde week ben ik goed 
begeleid door mijn voertuig commandant.  
We hebben het voor elkaar gekregen module 
Alfa te schieten en te certificeren. Als je met 
een grote groep bent, is het niet mogelijk om 
elke dag te kunnen schieten. Maar als je nieuw 
bent is dat geen probleem zo kun je ook je 
nieuwe collega's beter leren kennen. De 
tweede week stond er in de planning module 
Bravo te schieten en te certificeren. Helaas 
hebben we dat niet voor elkaar gekregen 
wegens de omstandigheden van de 
schietbaan.  
Voor de rest heb ik van de VOU (Video Oefen 
Uitrusting) veel geleerd, je krijgt feedback van 
de handelingen die je fout hebt gedaan, en 
hoe je het de volgende keer beter kunt gaan 
doen. En ik heb natuurlijk veel aan de tips van 
de SI gehad. Voor de rest heb ik op de SOB 
veel nieuwe collega's leren kennen, en het 
goed naar mijn zin gehad. 
 

Sld 2 Leusink 
Bravo “Leeuwen” Cie 

 

FTX BLACK FENNEK: mijn eerste week bij 
de D “FENNEK” Compagnie! 
 
Op maandag 15 juli 2013 om 0730u begon 
voor de Delta “FENNEK ” Compagnie de 
oefening  die aangekondigd was als BLACK 
FENNEK, een MT in de laatste week voor het 
zomerverlof. Net zoals elke dag begonnen we 
met het ochtendappel, waarna de CC een 
praatje hield over welke vormingsdoelen hij die 
week terug wou zien bij de ploegen: 
doorzettingsvermogen, groepsbinding etc. 
Na het praatje werden de groepen bekend 
gemaakt waarin je de rest van de week zou 
gaan werken en natuurlijk de bepakkingslijst. 
Na de bepakkingsinspectie konden we in de 
bus stappen. Bestemming uiteraard onbekend 
en de speculaties liepen nogal uiteen: 
Rosendaal, Rotterdam, Schaarsbergen of 
misschien toch Syrië? Het werd uiteindelijk een 
sleepboot van de Marine in Den Helder. Na 
een uur met z’n allen op de boot te hebben 
gezeten (we dachten dat we naar Texelgingen 
maar het werd het begin van de Afsluitdijk) 
kregen de ploegen de eerste opdracht: 
verplaats richting oost over de Afsluitdijk door 
middel van twee maal step, twee 
mountainbikes en uiteraard alle bepakking. Het 
was die dag behoorlijk warm, en het was 
daarom ook wel erg fijn dat op het middenpunt 
van de dijk D stond om je water even aan te 
vullen. Aan het einde van de dijk konden we 
gaan eten en daarna volgden de volgende 
opdracht: roeien in wedstrijdverband, diegene 
die als eerste aankwam op het strand +/- 3 km 
verder mocht als eerste starten aan de laatste 
voetverplaatsing van de dag en zou dus ook 
het meeste rust hebben die nacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat motiveert! Er werd dus stevig doorgevaren. 
Aangekomen op het strand stond het vol met 
strandmensen die aan het genieten waren van 
het mooie weer en die hadden duidelijk niet 
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gerekend op 120 militairen die als een stel 
wilden op het strand aan kwamen stormen. Na 
het opvouwen van de boten konden we de 
benenwagen nemen naar een opgedragen 
coördinaat ongeveer 13 km vanaf het strandje. 
De route was langs schitterende Friese dijken 
die allemaal mooi in een kronkel liepen. 
Aangekomen op het opgedragen coördinaat 
(de zon was toen al een tijdje onder..) konden 
we in een leegstaande loods bij een boerderij 
onze slaapzak uitrollen voor een paar 
welverdiende uurtjes slaap. 
De tweede dag werden we in twee groepen 
verdeeld en stonden er twee activiteiten op het 
programma. Fierljeppen (Oud Hollandse 
lompigheid) en een survivalbaan (de langste 
van Nederland, echt een beest van een ding). 
Beide activiteiten waren leuk en goed 
georganiseerd. Gelukkig hadden we het weer 
mee, wederom was het een warme en zonnige 
dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het einde van de dag moesten we 
opstellen en gereedmaken voor de 
commandantenmars. Daar had iedereen 
natuurlijk reuze veel zin in, zodat de 
vormingsdoelen doorzettingsvermogen en 
groepsbinding ook weer goed aan bod 
kwamen! Nadat de CC de burger van de 
survivalbaan bedankt had voor zijn bijdrage, 
had de survivalbaan-baas nog wel een paar 
aanmoedigende woorden voor ons waarna we 
konden starten, de CC voorop. Na ongeveer 
300 meter kregen we van voren het teken om 
halt te houden, rechtsom te maken en op de 
plaats rust… letterlijk want we waren 
aangekomen bij een grote loods waar we 
warm eten kregen en onze rust konden 
pakken. 
De derde dag werden we weer verdeeld in 
twee groepen. De eerste groep begon in 
sporttenue onder leiding van de LO/s 
organisatie met fietsen en een verplaatsing 
met een 40 kilo kist. De andere groep moest 
weer de roeiboten (het grootste deel inmiddels 
zo lek als een mandje) in elkaar zetten.  
Vervolgens werden ze aangehaakt aan een 
motorboot. Vanaf een DOP konden we dan 
vervolgens de weg terug zoeken aan de hand 
van foto’s en een aantal compass standen. 
Aan het eind van de dag was er weer een 

roeiwedstrijd waarbij we aan de hand van een 
kaart zsm moesten verplaatsen via de 
opgedragen route van ongeveer 15 km. Daar 
aangekomen konden we weer eten en rusten. 
De vierde dag werden we wakker in een veld 
vol met muggen, een aantal daarvan aan de 
verkeerde zijde van het muskietengaasje. Met 
een tussentijd van 10 minuten werden alle 
ploegen weggestart voor een voetverplaatsing 
aan de hand van een routeschets richting een 
EPT waar nog wat GVA en LTV op het 
programma stond. Vervolgens werden we 
doorgestuurd naar het Friese Drachten waar 
we door de sport vermaakt werden met een 
afdaling van een flat. Dat was althans het plan, 
door wat onvoorziene omstandigheden kon dit 
helaas niet voor iedereen doorgaan. Wat wel 
doorging was een waterdoorsteek in het 
centrum van Drachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluitend kregen we weer een volgend 
coördinaat opgedragen. Daar aangekomen 
troffen we een mooie sporthal waar we konden 
douchen en wachten op de anderen die nog 
binnen moesten komen. Toen iedereen binnen 
was hadden we een appel en een praatje van 
de CC waar de aspecten van de oefening in 
terugkwamen. Aansluitend was er bier een 
prima BBQ. Al met al een gave week. Ik heb 
een prima indruk gekregen van de D 
“FENNEK” compagnie en was onder de indruk 
van de mentale en fysieke weerbaarheid van 
mijn nieuwe eenheid! Nu eerst zomerverlof, 
waarna ik als chauffeur FENNEK aan de slag 
ga bij MRAT 8!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sld1 Jankowski 
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Dodentocht 2013 
 
De dodentocht is een jaarlijks evenement in 
het Belgische Bornem. 100 km marsen binnen 
24 uur. 
In september 2012 verschenen de eerste 
posters in gangen en op deuren, de 
inschrijving voor het dodentocht team van 45 
painfbat RIOG was open. De eerste reacties 
waren: “100 km marsen... nog niet misschien!” 
Maar na een paar weken begonnen de eerste 
namen toch op de lijst achter mijn bureau te 
verschijnen. Langzamerhand kreeg het team 
vorm, samen met de LO/S en de fysio heb ik 
een trainingsschema gemaakt en de fysio 
heeft ons ondersteund met een blessure-
risico-analyse-keuring. 
Vanaf januari 2013 is het team wekelijks gaan 
trainen, door allerlei redenen was de opkomst 
niet altijd even hoog, maar er werd elke week 
getraind. Het aantal namen op mijn lijst 
fluctueerde van 20 naar 50 en weer terug naar 
20.  
In de voorbereiding werd ook besloten  een 
goed doel te steunen met onze deelname. 
Door persoonlijke betrokkenheid van één van 
de teamleden werd gekozen voor de NCFS, de 
stichting die onderzoek laat doen naar een 
medicijn tegen de taai-slijmziekte. De NCFS 
heeft recent bereikt dat de gemiddelde 
levensverwachting van iemand met CF is 
gestegen van 20 jaar naar 40 jaar, maar een 
geneesmiddel is er nog niet, dat is nu het doel! 
  
Uiteindelijk wordt het dan vrijdag 9 augustus, 
21.00 uur en staat het team klaar bij de start. 
Het marsteam van 45 painfbat RIOG; 18 
mannen en 2 vrouwen, wacht op het startsein.  
Alleen de teamcaptain heeft de dodentocht al 
eens gelopen, voor de rest is het de eerste 
keer… Allemaal goed getraind maar nog nooit 
100 km achter elkaar gelopen.. hoe gaat dat 
voelen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 uur later zit het team in de tent achter de 
finish. Helaas is niet iedereen lopend bij de 
finish aangekomen, één heeft op 80 km 

moeten stoppen op advies van een arts van de 
organisatie. 100 km is een heel eind lopen 
hebben we ontdekt. Behalve heel veel 
onverharde paden, ontelbare maisvelden en 
een paar bierbrouwerijen kom je vooral jezelf 
tegen onderweg. Iedereen heeft “knak 
momenten” en “motivatie dipjes” meegemaakt, 
toch hebben we met het overgrote deel van 
het team de finish gehaald. 
De organisatie van de dodentocht heeft zelfs 
de groepsprestatie beloond met de erewimpel 
2013.  
Gelukkig konden wij rekenen op een paar 
mensen die ons hebben geholpen; Chris 
Muller (de fysio) en SMI de Graaf (LO/S), 
bedankt voor jullie hulp en advies in de 
voorbereiding! Onze 3 combi chauffeurs die 
parkeerverboden, organisatiemensen en 
politieagenten hebben getrotseerd om de 
combi’s zo dicht mogelijk bij de finish te 
krijgen: Bob, Marco en Patrick; bedankt 
jongens!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niet om de erewimpel en ook niet om de 19 
medailles die we mee naar huis nemen, maar 
vooral om de manier waarop het gehele team 
zich door de kilometers heen heeft geslagen 
ben ik verschrikkelijk trots op het gehele team!  
Als afsluiter: houdt de publicatoren  en deuren 
in de gaten… de posters hangen er straks 
weer.. 
De volgende dodentocht is op 8 augustus 
2014…. 

Sgt1 Teun van der Brug 
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De Regimentsweek 
 
Deze week stond bij 45 
Pantserinfanteriebataljon geheel in het teken 
van de regimentsweek. 
Op dinsdag begon het bataljon met de 
zogenaamde ‘PEACOCK Run’: groepen van 
acht infanteristen moesten zich in een zo snel 
mogelijke tijd over een, voor hen onbekend, 
parcours verplaatsen. Onderweg werd er een 
kompasdoorsteek gemaakt, een gewonde 
behandeld, meerdere touwhindernissen 
genomen en er zat een stuk speedmars in het 
parcours. 
Gemakkelijk was het niet: tot slot moest men 
het persoonlijk wapen, met een blinddoek om, 
binnen drie minuten uit elkaar halen en 
vervolgens weer in elkaar zetten. Andere 
onderdelen waren verder opdrachten zoals 
voertuigherkenning, een oriëntatieloop en een 
brancardverplaatsing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verkenningspeloton van de Delta-
compagnie was uiteindelijk het winnende team 
en legde het parcours binnen twee uur af. Ze 
hebben naast de roem een beeldje van een 
infanteriesoldaat van 45 
Pantserinfanteriebataljon gekregen en de 
groep kreeg de felbegeerde wisseltrofee. 
De volgende dag was er voor het personeel 
dat mee gedaan had aan de ISAF missie een 
reünie en voor het gehele bataljon was er ’s 
avonds een feestavond. Die avond was er voor 
het bataljon ook een zogenaamde ’Pain 
Game’, welke gewonnen is door het team van 
de Delta Compagnie. 
 
 
 
 
 
 

De donderdag stond in het teken van de 
veteranen. Er werden ervaringen uitgewisseld 
tussen de veteranen van het 6e Infanterie 
Bataljon die in Nieuw Guinea (1960-1962) 
hebben gediend en de veteranen die hebben 
deelgenomen aan de huidige missies, zoals in 
Afghanistan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die middag werden de veteraneninsignes dan 
ook uitgereikt door deze ‘Nieuw Guinea’ 
veteranen aan de ‘jongere’ veteranen. 260 
actief dienende militairen kregen met het 
uitreiken van deze veteranenspeld de 
waardering en erkenning die hij of zij 
verdienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteraan zijn is een erkenning en waardering 
voor het deel hebben genomen van één of 
meerdere missies waaronder Bosnië, Irak en 
Afghanistan. Voortaan hebben ook de actief 
dienende militairen die hebben deelgenomen 
aan diverse missies van de Krijgsmacht, de 
status veteraan en niet pas als zij de actieve 
dienst hebben verlaten. 
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De regimentsweek werd vrijdag midden in het 
centrum van Ermelo afgesloten met een static 
show, demonstraties en een openbare 
beëdiging. Om het half uur was er die ochtend 
op het Raadhuisplein in Ermelo een 
demonstratie te zien met de CV90 (Combat 
Vehicle 90), het gevechtsvoertuig van de 
Koninklijke Landmacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’s Middags werden tijdens een mooie 
ceremonie tot slot 29 nieuw geplaatste 
militairen bij 45 Pantserinfanteriebataljon op 
het Raadhuisplein beëdigd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor de inwoners van Ermelo een leuke 
ervaring, het komt niet elke dag voor dat er zo 
veel actie is Ermelo! Het bataljon kijkt terug op 
een geslaagde regimentsweek. 
 

Namens het Regiment 
 

Charlie “HANEN” Cie 
“Weken te voet” 

 
Week 35, 
De afgelopen weken zijn de uitgestegen 
pelotons van de Charlie “Hanen” Cie druk 
bezig geweest om Niveau 2 te trainen. De 
weken begonnen met een veldweek. Hierbij 
werden veel verschillende groepsdrills 
beoefend om zo goed mogelijk voorbereid te 
zijn op de weken die zouden volgen. Een 
goede week met veel leermomenten voor alle 
betrokkenen. 
 
Week 36, 
Zondagmiddag 1 september stond het 
uitgestegen personeel van de Charlie ‘’Hanen’’ 
Cie klaar om te vertrekken richting Bergen 
Hohne om daar een week te gaan schieten.  
Zondagavond aangekomen rond een uurtje of 
9 en gelijk de kamers ingericht om even wat 
rust te pakken want het zou een pittig weekje 
worden.  
We begonnen de week met een moeilijke 
schietbaan, redelijk onoverzichtelijk, maar we 
probeerden de baan zo goed mogelijk te doen. 
Na veel leer- en “oja” momentjes sloten wij de 
maandag af na een avond vooroefenen voor 
de dinsdag.  
 De dinsdag begon lekker met oefeningen 
zoals contact links en rechts en dan 
voorwaarts springen om een sterke lijn in te 
richten en vanuit die lijn de vijand te bestrijden. 
Op een gegeven moment gingen we dan 
achterwaarts weg van de vijand, onderweg zat 
er ook nog een snack in door middel van een 
gewonde, hoe zouden de nieuwe jongens daar 
op reageren? Door goede leiding van de 
groepscommandanten en de plaatsvervangers 
werd er goed gehandeld en konden we met 
een goed gevoel terug kijken op de dinsdag! 
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Woensdag stond in het teken van het 
doorschrijden en tunnelen, met een sterke lijn 
erachter die dekkingsvuur kon geven. Op 
moment X kreeg de voorste groep contact en 
daar werd op gereageerd. Achterwaarts 
springen door de sterke lijn zodat die het over 
kon nemen.. 
De donderdag gingen we een kleine niveau 3  
actie doen met het peloton, met onder andere 
het doorschrijden na contact of bijspringen 
tijdens het contact met hier en daar kleine 
gevechten in het voorterrein waardoor de Echo 
en de Romeo voor beslissingen kwamen te 
staan waardoor ze zichzelf ook weer konden 
prikkelen en trainen. De middag was een 
ontspanningsmomentje met daarin een mooi 
hindernis baantje met materiaal zoals een 6 
meter stam, een zeskantplaat en een munitie 
kistje van 20 kilo die over de hindernissen 
moesten.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘s Avonds konden we dankzij het voertuig 
personeel van eenheid 4 een klein feestje 
vieren in de bar want de mannen hadden ‘’de 
van Uhm’’ bokaal gewonnen met een 
schietwedstrijd met de CV90,  zo hebben de 
mannen van de Charlie Cie maar weer  laten 
zien wat zij in hun mars hebben!!  
Deze week stond in het teken van aan elkaar 
wennen, naar mijn weten is dat zeker gelukt en 
was deze week zeer geslaagd met veel 
leermomenten om jezelf maar ook als groep 
beter te maken, op naar de volgende week op 
naar Haltern. 
 
Week 37,  
Waar het bereden deel van de Charlie Cie de 
week ervoor geëindigd was ging het 
uitgestegen deze week verder met het oefenen 
van hun skills en drills in Haltern. 
Maandagochtend vertrokken richting Haltern 
en in de middag gelijk knallen op de 
schietbaan. We deden een klein warmdraai 
oefeningetje: patrouille lopen en contact 
krijgen, ontplooien en daarop reageren.  Na 
dat drie keer gedaan te hebben per groep 
eindigde deze dag. 
Dinsdag stond in het teken van  een sterke 
linie boven aan de berg en dat een andere 
groep de spits nam en voorwaarts ging door te 

doorschrijden, de spits groep kreeg contact 
afbreken naar achteren waarna de sterke linie 
op de berg het zou overnemen. Na de 1e actie 
weer in dubbele colonne over de baan van 
rechts naar links, op een gegeven moment 
contact krijgen en rallyen naar links het 
bosperceel in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op woensdag, altijd het midden van de week, 
gingen de jongens van eenheid 5 een  
boscomplex zuiveren, na alles goed neer te 
hebben gezet konden we uiteindelijk om 9 uur 
aan de slag. Het was een terrein met veel 
open stukken en waterplassen, maar het beste 
werd ervan gemaakt, op linie voorwaarts en bij 
contact gelijk plat en direct voorwaarts 
springen binnen de buddy’s, hier kwamen veel 
leerpunten naar boven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag, de laatste schietdag van de week.. 
ook die dag moest de Charlie Cie  nog volop 
aan de bak: tunnelen door plassen ter hoogte 
van je navel en daarna nog eens een weg 
vrijwaren van al het gevaar. Vervolgens een 
sterke linie creëren en  als je dacht dat we 
alles hadden gehad gingen we ook weer een 
pelotons actie doen. Daarmee lieten we zien 
dat we op de goede weg zijn gezien de vele 
nieuwe jongens in de compagnie. 
‘s Avonds is de week goed afgesloten met een 
bbq en een drankje erbij en vrijdags stond in 
het teken van de terug verplaatsing richting 
Ermelo.. 
 
Week 38 OVG II, 
Wederom gingen we een week voorwaarts. 
Ditmaal niet in Duitsland, maar gewoon in 
Harskamp. Deze week begonnen we op 
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maandag met de eerste lessen. Voor velen 
was het wel even geleden dat we aan OVG 
(optreden verstedelijkt gebied) hadden 
gedaan. 
Op de dinsdag kregen we de standaard lessen 
van de IG (instructie groep) OVG: 
verschillende demo’s, zoals het inslaan van de 
ramen, breachen van deuren enz. Daarna 
moesten wij OVG II helaas afbreken vanwege 
het nieuws wat we kregen in Ermelo. 
Ondanks het slechte nieuws gingen wij op de 
donderdagochtend gewoon weer voorwaarts. 
Wij gaan gewoon door. In de ochtend 
begonnen samen met de Genie, waarbij er een 
demo was georganiseerd. De Genie blies het 
slot eruit waarna wij de instap maakten. Op 
donderdag gingen we daarna verder met 
lessen over het OVG die wij direct in de 
praktijk konden uitvoeren.  
De vrijdag hebben we afgesloten met een klein 
scenario, waarin al het geleerde naar voren 
kwam. Ondanks dat het slechts 1 week was 
hebben we grote stappen gemaakt. 
De afgelopen weken zijn erg goed geweest 
voor het uitgestegen deel van de Charlie 
“Hanen” Cie. We hebben grote stappen 
voorwaarts kunnen maken. De komende 
weken zullen we ook gewoon weer verder 
gaan en zorgen dat het aangeleerde niveau op 
peil blijft zodat we in de pantserbivakken 
hierop door kunnen bouwen. 
 

Sld2 Kok 
Charlie “HANEN” Cie 

 
Mijn ervaringen van BISON COUNTER 
 
Zondag reden we vanuit Ermelo naar de 
Harskamp, hier was een uitleg over de 
oefening en de spelers die mee deden. De 
spelers die mee deden waren internationaal, 
bijvoorbeeld: Tsjechen, Hongaren, Belgen en 
Zweden (helaas geen bikini team). 
De oefening Bison Counter was bedoeld om 
verschillende opsporingsinstanties met elkaar 
te leren samenwerken zoals dit ook gebeurd in 
een missiegebied.  
Zo deden wij, de A ‘BOEAJA’ Cie, de instap op 
objecten en de beveiliging van de objecten en 
hun omgeving (binnenring en buitenring). 
Onze geniecapaciteit droeg zorg voor het 
veiligstellen van  boobytraps en IED’s. Hierna 
gingen verschillende teams hun specialisme 
uitvoeren, bijvoorbeeld de Belgische EOD of 
het Zweeds forensisch opsporingsteam. 
Het scenario was dat er een aanslag was 
geweest op een belangrijke persoon uit het 
gebied middels een IED aanslag. Deze 
aanslag was niet helemaal goed gegaan en 
daardoor waren er genoeg forensische sporen 
achtergebleven om de daders op te sporen. Zo 
hadden we een bekende van een slachtoffer 

van de terroristische cel, via vingerafdrukken 
gevonden. Zo konden we de eerste opdracht 
uitvoeren en moesten we via de 
opdrachtvervulling zelf vervolgopdrachten 
“creëren”.   
Zoals gezegd hield dit in dat wij (de infanterie) 
de beveiliging van het gebied regelden. Na 
deze meeting kreeg ehd. 6 het bevel om een 
Urban OP in te nemen vlakbij een lege school. 
Wij (ehd. 4) daarentegen bereidden ons voor 
om het object te nemen en de beveiliging in te 
nemen in de binnen- en buitenring, waarbij 
ehd. 6 ons zou ondersteunen bij de buitenring. 
Op maandagochtend hebben wij dit uitgevoerd 
en binnen een uur hadden wij het object 
veiliggesteld met 11 krijgsgevangenen, 
waaronder de HVT (high value target) van dit 
object.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik heb samen met donkey de HVT beveiligd en 
info uit hem proberen te krijgen, dit lukte 
redelijk goed. Mede dankzij deze info en het 
werk van de enablers (bv. genie, forensische 
teams enz.) kregen we genoeg info voor een 
vervolgopdracht. Nadat we de hele dag 
hebben beveiligd (wat overigens behoorlijk 
saai kan zijn) konden we weer vertrekken 
richting onze uitvalsbase, namelijk Harskamp. 
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Nadat we terug waren gekomen kregen we de 
dagelijkse Intell briefing, hieruit bleek dat de 
vervolg opdracht was: het invallen van een 
boerderij cq. IED fabriek. Nu was het de beurt 
aan ons om te gaan verkennen, dit deed de E 
gp van ehd. 4. Ehd. 6 voerde de instap op het 
object uit en wij (ehd 4) namen de binnen en 
buitenring voor onze rekening. Hierbij hebben 
we direct 3 lui onderschept voordat die goed 
en wel konden ontsnappen. Hier werd ook de 
nodige informatie uitgehaald  voor de 
vervolgopdracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de rest kan ik hier weinig over vertellen 
want we hebben weer de hele dag in de 
beveiliging gestaan. (en weer warm en 
saai…maar nodig!) Uiteindelijk konden we 
weer afbreken, terug naar de base voor onze 
dagelijkse Intell briefing. Hieruit bleek dat we 
weer verder waren gekomen in het sluiten van 
het web rondom de terroristische cel. We 
hadden een positieve ID op de locatie van de 
IED Facilitator (het baasje van de cel). 
Uiteraard bevond hij zich in huisje 36 van 
Oostdorp ( ingewijden weten welk huis dat is). 
 
De COVO (commandovoering) begon weer en 
wij (ehd. 4 R gp) + een gp van ehd 6  kregen 
de opdracht om te verkennen. Ditmaal hadden 
we een Raven ploeg die ons ondersteunde en 
ik hoorde van de plava van B gp, dat deze lui 
een behoorlijke steun zijn voor verkennende 
eenheden.  
Meerdere malen waren beide 
verkenningsparty’s bijna onderkend, maar 
dankzij tijdige waarschuwingen van de Raven 
ploeg konden we op tijd vluchten. 
Nadat de verkenning gereed was en de 
hoofdmacht aangekomen was hebben we een 
instap gedaan met ehd. 4 op huis 36. Ehd. 6 
voerde een aanval uit op de andere as richting 
huisje 19 en verder om 36 in te sluiten. De 
HVT probeerde te vluchten via de tunnels, 
maar daar had Kap Renfrum  Kpl Sinnige 
neergezet met een Sld van de Genie. Hij werd 
daar opgepakt en afgevoerd richting het 
hogere niveau. Wij hebben het huis genomen 
en gezuiverd van vijandelijke eenheden. 
Hierna werd het weer de show van de 
verschillende teams en konden de EODD, de 

genisten en de Zweden weer hun ding doen, 
terwijl wij weer wachtten. 
Toen we terugkwamen kregen we weer een 
Intell briefing en hieruit bleek dat de cel was 
opgerold en dat de dreiging verdwenen was. 
Let op; ons is daar ook verteld dat, vanwege 
het feit dat het een oefening is en je dus 
beperkt de tijd hebt, het hele opsporingsproces 
versneld werd. Het is dus niet reëel om te 
denken dat je een terroristische cel hebt 
opgespoord in een week tijd.     
Uiteindelijk was het voor ons een oefening 
waarin het trainen van drills (verkenningen, 
instap, beveiliging) en uithoudingsvermogen 
(het beveiligen/wachten zelf) goed naar voren 
kwam. Daarnaast was het een eye-opener 
voor het grotere plaatje, namelijk het opsporen 
dmv. een groot team. Erg interessant. 
 

Sld1 Ramerman 
Alfa “BOEAJA” Cie 

 
De Vrede van Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 21 september heeft een groot deel van de 
Acie deelgenomen aan het slotspektakel van 
“de Vrede van Utrecht”. Het festival is al sinds 
april bezig ter ere van het verdrag van Utrecht 
(1713), waar er voor het eerst, door middel van 
onderhandelingen, een einde is gekomen aan 
vele oorlogen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat in onze hersenpan moest doorgaan voor 
een demonstratie, bleek meer weg te hebben 
van een theaterstuk. Zelfs de CC had een rol 
met tekst.  
Uiteindelijk was, na drie dagen vooroefenen 
(incl Apache, C-LAS en een heuse 
burgeracteur), uiteindelijk de daadwerkelijke 
uitvoering.  
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Een extra “event” werd nog geregeld door een  
werknemer van een aangrenzend bouwbedrijf. 
Onze SOD hoorde ’s middags bij aankomst 
iemand om hulp roepen. Snel zocht hij naar 
betrokkene. De man bleek met zijn heftruck 
van de eerste verdieping afgevallen te zijn en 
was er zeer slecht aan toe. Hij bleek met 
diverse (open) botbreuken al anderhalf uur in 
het accuzuur van de heftruck te liggen. Na 
stabiliseren d.z.v. de SOD, de aanwezige 
AMV’er en de burger ambulance, is 
betrokkene afgevoerd.  

Betrokkene heeft ontzettend geluk gehad dat 
onze SOD hem heeft horen roepen, anders 
was het veel slechter met hem afgelopen. Hij 
was tenslotte helemaal alleen aan het werk. Zo 
zie je maar, één man is geen man!! 
Hulde voor onze SOD, de sgt1 Appelhof! 
 

Alfa “BOEAJA” Cie 
 
Alfa “BOEAJA” Cie in het Algemeen 
Dagblad: 
 
Defensie 
Op te heffen bataljon voorbeeld voor velen 
 
Zaterdag heeft een deel van het 45 
Pantserinfanteriebataljon van de Landmacht 
de organisatie van de Vrede van Utrecht 
ondersteund met een prachtige demonstratie 
van hun kunnen. Dit bataljon kreeg onlangs te  
horen dat het binnenkort niet meer bestaat. 
Deze militairen zijn vol vuur, vol 
kameraadschap. En ze zeuren niet over 
werken op een vrije zaterdag.  
Daarbij was de uitvoering van de demonstratie 
perfect en hadden de militairen een 
jaloersmakende trots.  
Loyaal en professioneel in optima forma. Een 
voorbeeld.  

N.U. Stam, Zwolle. 
 

Peacock-run 2013 
 
De Peakock-run 2013 was begonnen.  
Iedereen kreeg een groepsnummer 
toegewezen, aan de hand van dat nummer 
starten we om de 10 minuten. We werden met 
4tonners naar de startlocatie gebracht. Toen 
het zo ver was, begonnen we te rennen voor 
ons leven. Aangekomen bij het eerste 
onderdeel: precisie schieten met laser wapens. 
4 personen werden door het lot uitgekozen om 
te schieten en deden dit uitmuntend. Snel door 
naar het volgende onderdeel. Oriëntatie loop 
stond op het programma, ook dit ging 
vlekkeloos. Bij het volgende onderdeel was 
een ludieke waarnemingsbaan opgezet. Eerst 
een stuk over het touw ‘catcrawlen’ en dan met 
de 6x42 verrekijker letters en nummers spotten 
om zo bij het volgende coördinaat uit te 
komen. Datzelfde coördinaat leidde ons naar 
het volgende punt waar wij onze materieel 
herkenningstroef konden inzetten. De zeer 
bekwame Sergeant 1 deed dit op uitstekende 
wijze en haalde hierbij de volledige score. Na 
dit punt was er tijd voor verplichte rust, 15 
minuten later waren we op weg naar het 
volgende punt: geblinddoekt je wapen uit- en 
in-elkaar zetten. Ook dit verliep probleemloos 
bij iedereen op één groepslid na.  Na deze 
opdracht kregen we een kompasstand en die 
moesten we lopen. Aan het einde van deze 
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route kwamen we aan bij een touwbaan. Toen 
we daar kwamen zagen we de groep die voor 
ons gestart was.  
Na de instructies van de jury gingen wij van 
start. ‘Apenhang’ onder een touw door, je 
buddy zat aan je vast met een touw, om 
bomen heen en niet meer dan 3 buddys op het 
touw. Na dat gedaan te hebben gingen we 
door naar de ZHKH (zelf-hulp/kameraden-hulp) 
case. Bij dit punt hebben wij onze specialisten 
in kunnen zetten om deze opdracht te kunnen 
volbrengen. De case was snel over, de 
specialisten hebben het goed gedaan en we 
konden meteen door  naar de brancard race. 
Dit fysieke onderdeel deden we met twee 
vingers in de neus en een hand in de buurman 
zijn reet.  
Hierna was het full-pull rennen naar het 
eindpunt. Als de laatste man over de streep 
ging stopte de tijd. Na een lekker bakje koffie 
gingen we terug naar de kazerne. Aan het 
einde van de dag op bataljons appel konden 
wij met de groep naar voren om de prijs in 
ontvangst te nemen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delta “FENNEK” Cie 
 

Kartrace Generaal Spoorkazerne 
 
In het regenachtige Ermelo is woensdag 11 
september een kazerne-kartrace gehouden. 
28 teams met elk 2 karts gingen in de eerste 
race van start. 
Testosteron en adrenaline gierden over de 
baan dus het duurde niet lang voordat de 
eerste paar karts alweer achterste voren 
stonden. Na ongeveer 40 zeer spannende 
minuten gooide de hevige regenval roet in het 

eten en werd de race afgevlagd. Na een korte 
pauze en opklaring in het weer ging de tweede 
race van start. 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het einde van de tweede korte race werd 
bekend dat het 45e painfbat weer een 
uitstekende prestatie had geleverd. Op de 
eerste plaats kwam het team van de B-cie 
gevolgd door het team van de Batstaf op de 2e 
plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid van de GNK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf 1 oktober gaan de geneeskundige 
afvoergroepen weg bij de eenheden. Wij 
worden samengevoegd bij de geneeskundige 
cie in Havelte. Hier gaan de meesten dan ook 
heen. Wel zullen we tijdens grote oefeningen 
met een deel van de afvoergroep de eigen B-
cie blijven ondersteunen. In de nieuwe 
organisatie komen er per cie ook 3 ipv 2 
afvoergroepen, maar deze zullen zelden alle 
drie mee oefenen. 
Wij vinden het jammer dat we weg gaan bij de 
eenheid, hierdoor zullen jullie veel zelf moeten 
gaan regelen en bijhouden. We hebben hier 
een goede tijd gehad maar de organisatie 
heeft besloten dat ze ons liever weg halen. 
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Wij wensen een ieder heel veel succes voor nu 
en in de toekomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes van 1 x welp en 4 leeuwen  
 

Bravo “LEEUWEN” Cie 
Sm Idema 

Sgt 1 Willemse 
Kpl 1 Heijerman 
Kpl Warbroek 

Sld Bosch 
 
PRE-CIT ELIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In week 38 en 39 is door het Bureau Testen 
C2SC, in samenwerking met 45 Painfbat 
RIOG, een veldtest ELIAS uitgevoerd. Hiervoor 
is door 45 Painfbat RIOG een negental 
Fenneks (incl. personeel) en door Matlog/afd 
techniek een CV90 beschikbaar gesteld. 
De veldtest met ELIAS is uitgevoerd in de 
omgeving van Amersfoort en op het 
oefenterrein de Vlasakkers. 
 
De testdoelen waren: 

·Beveiliging van Missie Management; 
·Continuïteit van BFT en GIS; 
·Performance van Reports en GIS; 
·Zuinigheid van User Management 
en Dataframework. 

 
Ondanks slechte nieuws: personeel 45 
Painfbat enthousiast en gemotiveerd 
 
Op vrijdag 13 september zijn de voertuigen 
voorzien van ELIAS. Nadat op 
maandagmorgen 16 september de eerste 
plaattesten uitgevoerd waren, werd 's middags 
de eerste test op de Vlasakkers uitgevoerd. 
Dinsdag werd het personeel van 45 Painfbat 
RIOG verwacht in Ermelo om daar een 

toelichting te krijgen op Prinsjesdag. Zoals 
bekend heeft deze eenheid van C-LAS te 
horen gekregen dat hun eenheid wordt 
opgeheven. Woensdag heeft C-45 Painfbat het 
personeel i.v.m. deze mededeling in Ermelo 
gehouden. Ondanks het slechte nieuws was 
het personeel van 45 Painfbat RIOG 
donderdag weer paraat en hebben ze de test 
vervolgens weer enthousiast en goed 
gemotiveerd ondersteund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Positief gevoel 
 
Naast de testen met de operationele 
voertuigen is er ook verbinding gemaakt met 
het testlab in AC11. In het testlab is een 
verbinding met TITAAN via de SC2Gateway 
meegenomen in de test.  
Gedurende de veldtest zijn er diverse 
bevindingen gedaan. Deze bevindingen zullen 
de komende weken worden geanalyseerd. 
Ondanks de gedane bevindingen heeft ELIAS 
zich redelijk gehouden en hebben de meeste 
deelnemers een positief gevoel aan deze 
veldtest overgehouden. Ook het personeel van 
45 Painfbat RIOG, was zeer enthousiast over 
het systeem, het zou voor hen als gebruiker 
een grote stap voorwaarts zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Command & Control Support Centre (C2SC). 

 
Hanen testen VOSS uitrusting 
 
Er kwam een opdracht binnen bij de Hanen 
Cie om met een selecte groep hanen nieuwe 
VOSS-uitrustingen (Verbeterd Operationeel 
Soldaat Systeem) te gaan testen. We gingen 
met de Hanen op pad naar Amersfoort waar 
de testen zouden plaats vinden. Daar 
aangekomen begonnen we eerst met een 
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welkomstpraatje met een bakje koffie. Na het 
welkomstpraatje konden we gelijk aan de slag. 
De dag begon met: alles omhangen en onszelf 
laten wegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het wegen begonnen we aan een 
verplaatsing te voet van 5 km met een 
uitrusting van ongeveer 45 kg. Na de 
verplaatsing gingen we gelijk al onze 
bevindingen en meningen vastleggen op de 
laptop d.m.v. een vragenlijst die TNO had 
gemaakt. Na de vragenlijst gingen we alles 
nog een keer mondeling bespreken met de 
mensen van TNO zelf en zij schreven alles op 
waar de Hanen iets op aan te merken hadden. 
Na het praatje gingen we gelijk weer 
omhangen en ons weer laten wegen voor de 
“bewegingvrijheidstest”. Hierbij moesten we 5 
keer in een onmogelijke houding gaan staan 
en dan kon TNO de gegevens daarvan  
opschrijven.  
Gelijk daarna gingen we het verwisselen van 
de magazijnen en de 3 verschillende 
schiethoudingen testen om te kijken of wel 
snel en gemakkelijk het magazijn konden 
wisselen. Daarnaast was het ook belangrijk om 
goed door onze kijker te kunnen kijken. Na dat 
gedaan te hebben gingen we  naar de kkw-sim 
(klein kaliber wapen simulator) om te kijken of 
we wat treffers konden boeken met de 
uitrusting. Vervolgens gingen we onze 
bevindingen weer vastleggen op de laptop en 
aansluitend weer mondeling bespreken.  
Hierna stond de hindernisbaan op het 
programma dus we gingen met de Hanen weer 
naar de weegschaal om te wegen en toen 
iedereen was gewogen gingen we snel naar 

de hindernisbaan. We waren niet de enige die 
aan het testen waren en we moesten als 
eerste aan het middag programma starten,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anders waren we later klaar en dat is natuurlijk 
niet ideaal. Wij probeerden elke keer Haantje 
de voorste te zijn!  
Aangekomen bij de hindernisbaan gingen we 
naar hindernis 1 om daar zo snel mogelijk 
overheen te gaan en TNO stond er naast om 
onze tijden te noteren. Zodra iedereen 2 keer 
was geweest werden de resultaten 
doorgenomen zodat wij de winnaar van de 
hindernis konden benoemen.  
Vervolgens gingen we naar hindernis 4, de 
evenwichtsbalk, en naar hindernis 5, het raam, 
en vervolgens naar hindernis 11, de muur. 
Toen terug naar hindernis 1 om de 
hindernissen 1,4 en 5 achter elkaar te doen en 
aan het einde van hindernis 15 de tijd te 
stoppen. Dat was behoorlijk aan het gas gaan 
want iedereen wou natuurlijk de snelste tijd 
hebben.  
Nadat we als gekken over de hindernisbaan 
waren geweest gingen we weer achter onze 
laptop zitten en alles weer vastleggen om 
vervolgens mondeling alles te bespreken en 
de winnaar van de hindernisbaan te benoemen 
en de langzamen uit lachen.  
Nadat we dat hadden gedaan gingen we een 
hapje eten en ons gereed maken voor de actie 
van de middag. De opdracht was verplaatsing 
te voet naar locatie zie ik je nog een keer in 
het oefenterrein van Amersfoort om vervolgens 
daar een LGO te betrekken en gelijk een 
tassen dump te maken.  



 

19 
 

Vervolgens gingen we een patrouille opstarten 
om naar locatie X (een brug) te lopen om die 
veilig te stellen, maar er was kans op vijand 
dus we gingen spichtig voorwaarts. Opeens, 
uit het niets contact, de oorlog brak uit! 
Iedereen begon te vuren om vuuroverwicht te 
creëren, toen het overwicht er eenmaal was 
gingen de Hanen voorwaarts. Eenmaal over 
de vijand heen werd er na-gezuiverd om 
vervolgens de patrouille voort te zetten. 
Tijdens de verplaatsing kregen we nog een 
paar keer contact. Toen we bij de brug 
aankwamen was de actie afgelopen. Hierna 
gingen we terug naar de kazerne om alles 
weer vast te leggen op de laptop en mondeling 
de punten te bespreken. We pakten dat 
moment gelijk aan om onszelf ook te 
verbeteren door de actie kritisch te evalueren. 
Nadat we dat hadden gedaan gingen we de 
spullen voor de volgende dag gereed maken 
zodat we de volgende dag gelijk aan de slag 
konden om precies dezelfde testen weer uit te 
voeren.  
Elke leverancier had 2 concepten en elke dag 
voerden we 1 test uit. We testten 2 
leveranciers in de week en elke dag zag er 
hetzelfde uit.  
Toen het eenmaal vrijdag was werden we 
bedankt en kregen een T-shirt en een drink 
beker als verdienste voor ons geleverde werk 
en inzet van de hele week.  
De week was leuk en op sommige momenten 
stiekem redelijk pittig. Ik hoop dat TNO de 
goede keuzes maakt, aan de Hanen zal het 
niet liggen want we zijn behoorlijk kritisch 
geweest!  
 

Kpl1 Zuidam 
Charlie “HANEN” Cie 

 
Sfeerimpressie relatiedag A “BOEAJA” cie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn dag als Haan op de brigade sportdag 
 
Eer om haan te zijn! 
Het was op een dinsdag toen er bekend werd 
gemaakt wie de Haan zou worden en als 
mascotte mee zou gaan tijdens de 
brigadesportdag. Ik werd gekozen om als de 
haan mee te gaan en daar was ik heel erg 
trots op. De volgende dag trok ik mijn hanen-
tenue aan en was ik er helemaal klaar voor. 
Dansen voor de club met de warming-up 
girls. 
De dag begon met het opstellen van de 
eenheden. Na het welkomstbericht van de 
generaal kwamen de warming-up girls te 
voorschijn, en ik als de haan liet zien welke 
compagnie altijd Haantje de voorste is! 
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Lekker sporten! 
Er waren veel sportonderdelen, bijvoorbeeld: 
veldvoetbal, basketbal en touw trekken. Ik, als 
mascotte, juichte voor al mijn mede Hanen. 
Tijdens de prijsuitreiking werd duidelijk dat wij 
goed hadden gepresteerd. Ik mocht bij iedere 
gewonnen prijs mee naar voren om deze 
samen met de teamcaptain op te halen. 
Uiteindelijk werden we 2e in overall prijs en 
derde bij de commandantenrace! Hieruit blijkt 
dat de Charlie “HANEN” compagnie een van 
de beste compagnieën van de brigade is! 
Feest. 
S’avonds met een winnaarsgevoel feesten! Ik 
heb een goede, sportieve, maar ook zeker 
leuke dag gehad! 
 

Sld Kosaka 
Charlie “HANEN” Cie 

 
Bijzonderheden personeel: 
 
Wmr1 van der Hoeven – D-cie/B Mrgp 
Vader geworden van dochter EMMA 
Geboren: 24-07-13 
Gewicht: 3105 gr 
Lengte: 49 cm 
 
Sgt1 Bas Knoester – Sie S2 
Vader geworden van dochter ROBIN 
Geboren: 28-09-13 
Gewicht: 3400 gr 
 
Crisis? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondanks de situatie bezuinigen de HANEN 
niet op hun automobielen. 


