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Van de Regimentscommandant, 
 
Mannen en vrouwen van het Regiment 
Infanterie Oranje Gelderland, vrienden van het 
Regiment, 
 
We zijn gecertificeerd!! Een prestatie van 
formaat, want een bataljon haalt niet zomaar 
deze toets. Volkomen terecht vind ik. Er hangt 
namelijk nogal wat vanaf. Certificering houdt in 
dat wij op een Readiness Code van 30 dagen 
staan, waarbij wij als bataljonstaakgroep 
ingezet kunnen worden in het hoogste 
geweldsspectrum. Met andere woorden full 
combat, VECHTEN dus. Wij hebben bewezen 
dat wij dat kunnen en in HOHENFELS dit 
najaar gaan wij ons verder verbeteren. Het lijkt 
een vanzelfsprekendheid, maar dat is het 
natuurlijk niet. We zijn vijf weken aan een stuk 
in touw geweest. Het weer was warm en vooral 
in ALTEN BRAGOW was het terrein in 
combinatie met het weer ronduit zwaar te 
noemen. Voor het uitgestegen gedeelte was 
het stevig aan poten en we hebben daar goed 
getraind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op KLIETZ hebben we een behoorlijk 
rendement gehaald. Veel acties op een dag en 
dus veel doen. Krachtige scherpe inhoudelijke 
evaluaties om vervolgens  opnieuw de actie uit 
te voeren. Ik vind dat we hier echt beter van 
zijn geworden. Op het Gefechts 
Ubungszentrum (GuZ) in Altmark in Duitsland 
kwam tijdens PEACOCK SURPREMACY alles 
samen. Een Duitse tankcie werd bij ons 
onderbevelgesteld, een hernieuwde 
kennismaking met onze Duitse kameraden. Zij 
hebben ander procedures, andere 
verbindingsmiddelen en een andere taal. 
Desondanks verliep de samenwerking gewoon 
goed. Dat de cien konden vechten was al 
bekend, want dat is in december duidelijk 
gebleken. Nu moest ook de bataljonsstaf vol 
aan de bak, plannen maken en plannen tot 
uitvoering brengen. Het was de eerste keer dat 
in deze setting de bataljonsstaf het gevecht 
moest leiden. De afstemming van het 
manoeuvregevecht met de vuursteun, 
inlichtingen en logistiek is gelukt. Ik kijk uit naar 
HOHENFELS om het samen met jullie nog 
beter te doen.  
 
Hoewel PEACOCK SURPREMACY het verst 
in het geheugen ligt is dat natuurlijk niet het 
enige wat de afgelopen tijd door ons is 
uitgevoerd. We hebben een stab Ops oefening 
in de strook uitgevoerd, waarbij wij ons van 
onze beste kant aan de burgerbevolking 
hebben laten zien. Ik moet zeggen een knappe 
prestatie, omdat de mind set op vechten staat 
en dan moet je kunnen schakelen. Schakelen 
moet je ook kunnen als je  tijdens de ODKL bij 
een bejaarden tehuis muren verft en met onze 
ouderen een rondje gaat wandelen. We zijn 
echt van alle markten thuis. 
 
Al deze trainingen en oefeningen hebben 
echter maar een doel en dat zijn missies! We 
schaken nu op meerdere borden gelijktijdig. 
We bereiden uitzendingen voor, we voeren ze 
uit en komen weer terug, terwijl het programma 
door draait. We doen ons werk in Irak en 
Afghanistan en dat doen we goed! Kortom we 
voldoen echt aan “BE READY”. We staan klaar 
als er om gevraagd wordt.  
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Maar naast de diverse oefeningen als bataljon, 
zijn we ook een mooi regiment. Wat blijkt uit 
onze contacten en reünies met 6IB, 5-5 RI, 
Koningsdag in Zwijndrecht met de TRIS en de 
herdenking op de Grebbeberg. We staan er 
iedere keer en ik heb het gevoel dat we hecht 
zijn. Deze tradities blijven waardevol, want 
zonder geschiedenis heb je geen toekomst. 
Mijn dank daar voor. 
 
Mannen en vrouwen ik wens jullie een prettig 
vakantieverlof, geniet van de vrije dagen, laadt 
die batterij op en ik zie jullie terug tijdens de 
regimentsweek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.J. Ouwehand 
Luitenant-kolonel 
Commandant 45 Pantserinfanteriebataljon  
& Regiment Infanterie Oranje Gelderland 
 
 
Inhaalrace 
 
2 Februari 2015. De A “Boeaja” compagnie 
stuurt 3 pelotons + staf richting het altijd mooie 
Amersfoort om daar aan te vangen met 
‘Secure’ Peacock. 
Prachtig natuurlijk. Einde bos, einde 
camoufleren, dikke doei met je schuttersput en 
eindelijk een ander optreden toepassen die 
minstens net zo belangrijk is; stab-ops. 
Maar tijdens het opbouwen van de tenten 
werden er toch echt cv-90’s van de tropcos 
afgehaald, en werd de camouflage wel degelijk 
aangebracht.  
Juist, eenheid 4 had een andere taak. Want 
een vers samengesteld peloton die net 3 
maanden uit de PFO komt rollen heeft nog 
behoorlijk wat werk te doen. Namelijk het op 
niveau komen met de andere pelotons en te 
laten zien wie nou daadwerkelijk het meest 
geschikte spitspeloton is. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eenheid 4 vangt aan met pantserbivak 3. 
 
De opstart was goed. Bivak inrichten, 
voertuigen losweken en zelfstandig laten 
trainen, groepscommandanten met hun eigen 
club het bos in om even warm te draaien. 
Dat was overigens geen overbodige luxe, want 
Moeder Natuur was weer vergeten het raam 
dicht te doen. Kort samengevat: het was 
ijskoud. 
 
De grote richtpijlen lagen op communicatie, 
integratie met de voertuigen, en het evolueren 
van een gecertificeerde niveau 2 club naar een 
monsterlijke niveau 3 gevechtsmachine. 
Actie draaien, evalueren, volgende actie. Actie 
draaien, evalueren, eten, volgende actie. 
De rode draad van deze week. Na evaluaties 
met het compagnies kader, het pelotons kader 
en de mannen kwamen de kritieke punten al 
snel naar voren. 
De mannen moesten meer op hun niveau 1 
letten, verkenningen moesten beter worden 
weggezet en de voertuigcommandanten 
namen geen genoegen meer met “ja die 2e 
weg links noord van het aanvalsdoel” maar 
eisten een 8 cijfer coördinaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het einde van de week werd afgesloten met 
een pelotonsopmars onder toezicht van het 
compagnieskader. Motor start, laden, instijgen, 
klep op en hopen dat je snake zelf 
aangeschafte dump-pouch niet tussen de deur 
komt. 
Na een aantal scenario’s met verschillende 
facetten waar we de vijand vreselijk kapot 
hebben gemaakt kwam de opmars tot zijn 
einde. 
Conclusie? We zijn heel goed op weg, nu 
streven naar het vereiste niveau. 
 
De opmars was echter nog niet de 
hekkensluiter. We kregen de kans om even te 
babbelen met mensen van TNO. De willie-
wortels toegewijd aan defensie die d.m.v. 
onderzoek het werk voor ons een stuk 
aangenamer maken. 
Prima mensen hoor, ook erg genoten van een 
goed geklede lieve TNO dame die half 
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worstelend haar best deed om haar balans te 
bewaren met de panzerfaust. 
 
Nog eventjes een korte crosstraining inzetten 
en afronden met bier en vet in het gezelschap 
van de complete compagnie. Daar zit je dan, 
camouflage nog half in de oren, veldpetjes 
geplaatst terwijl de rest met baret en schone 
gezichten om je heen zit. 
Voor mij is het duidelijk. Nog eventjes, en dan 
zitten we op niveau. En dan finishen we de 
inhaalrace met goud om vervolgens te starten 
als spitspeloton. 
 

BOEAJA!!! 
 

Sgt Spoler 
Gpc A-cie eenheid 4 A-groep 

 
 
Update 45D tijdens  Resolute Support 
 
Beste wapenbroeders, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drie weken geleden heb ik het commando 
overgenomen van de Multinational Force 
Protection Company (MN FP COY). De 
compagnie bestaat uit een Hongaars peloton, 
een Kroatisch peloton, een Montenegrijns / 
Kroatisch peloton en natuurlijk MRAT 8 en de 
ciestaf (45D). Over enkele weken  zal de 
overdracht plaatsvinden van MRAT 8 naar 
MRAT 7, die hier de volgende 4 maanden zal 
blijven. In dezelfde tijd zal het verkennings 
peloton zich gaan opwerken voor de 
opvolgende rotatie.  
De 4 nationaliteiten binnen de cie werken 
allemaal met Duits of Amerikaans materiaal 
wat hier en daar de nodige knelpunten met 
zich mee brengt bij het onderhoud, 
verbindingen en reserve onderdelen. Ook de, 
op dit moment in totaal 22, nationaliteiten die 
werkzaam zijn in MeS brengen allemaal hun 
eigen cultuur, normen en waarden mee, wat 
de communicatie soms wat lastig en langzaam 
maakt. Toch gaat de samenwerking 
verbazingwekkend goed, niet alleen binnen de 
compagnie is er een goede sfeer en 
samenwerking maar ook met de Hybrid 
Advisory Teams (HAT’s) en de Medical Task 
Force, welke ons bij elke operatie ondersteunt 
met Medical teams. 

De core business van Resolute Support is het 
adviseren, assisteren en trainen van de 
Afghaanse veiligheids- en overheidsdiensten 
zoals het Afghan National Army (ANA), de 
Afghan Police, informatie en operatiecentra op 
regionaal en provinciaal niveau.  Een van onze 
hoofdtaken is het transporteren en beveiligen 
van de HAT’s naar een 20-tal locaties in en 
rondom MeS.  Doordat er tussen de 50 en 90 
man per dag naar de HQ 209th core (ANA) 
gaan is er besloten een luchtbrug op te zetten 
en bemannen we 24/7 een Tactical Operation 
Centre op de Afghaanse base. Het continue 
draaien van twee cp locaties met 1 ciestaf 
geeft natuurlijk de nodige uitdagingen, maar 
gaat ons tot nu toe goed af. 
In de afgelopen periode hebben we al een 
hoop bereikt en veranderingen aangebracht. 
Het volgende artikel ga ik daar verder op door, 
eerst gaan we ons weer voorbereiden op de 
volgende operatie... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kap Jarno Goosmann 
 
 
1 (NLD) CBMI rotatie 2, Erbil, Irak. 
 
Het is vrijdag 26 juni, onvoorstelbaar dat we 
hier inmiddels al meer dan 6 weken geleden 
het roer over hebben genomen van de buren, 
44 Pib. Zoals gebruikelijk vliegt de tijd! 
Ook bijzonder voor onze hoofdmacht was de 
binnenkomst; op zaterdagavond binnenkomen 
in het missiegebied, inbriefing mbt de meest 
noodzakelijke zaken (waar slaap ik, hoe 
gevaarlijk is het hier en wanneer gaan we aan 
de slag), zondag na het ontwaken  een 
ontbijtje, inproces verkorte stijl, spullen pakken, 
verplaatsingsbevel en aansluitend op 
maandag verplaatsen naar de trainingslocatie 
om op dinsdag gelijk te beginnen met het 
verzorgen van de eerste lessen aan de 
Peshmerga. 
Beetje vreemd als je normaliter toch wat tijd 
krijgt om te acclimatiseren, de omgeving in je 
op te nemen, alvast weet hoe het hier 
cultuurtechnisch in de war steekt, plotseling 7 
liter water per dag moet drinken etc. Respect 
voor de boys die zonder mokken de training 
hebben opgepakt! 
 
 
 



 

4 
 

Om enigszins uit te leggen waarom dat het 
geval is zal ik proberen voor de lezer onze 
missie wat te “visualiseren”: 
Voor de MTT’s begint de reguliere werkweek 
op zaterdag; spullen (be)pakken, bevelsuitgifte 
mbt verplaatsing, vtg’n controleren, laatste 
onderhoud door Europcar etc. Ergens op de 
dag (nooit op hetzelfde tijdstip) verplaatsen 
naar de trainingslocaties Atrush, 3,5 uur rijden 
rg N-W en Menila,  
2 uren verderop rg Z-O. 
Ook worden er trainingen verzorgd op 
Bnaslawah, net buiten Erbil, half uurtje rijden 
dus dagelijks woon-/ werkverkeer. 
In de trainingen die dus al op de zondag 
beginnen worden zaken behandeld als: 
counter IED, CUF, afstand schatten, schieten, 
handsignalen, patrouille lopen etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 2 MTT’s van 45 Pib zijn niet de enige NLD 
trainers; vanuit de GN is er bij de 2 MTT’s van 
het 45e ondersteuning voor de counter IED 
lessen; dan is er dus nog 1 MTT van de 
MARNS, zij doen hetzelfde als onze eigen 
MTT’s maar dan met een vleugje MARN 
specialisme erdoor. De samenwerking tussen 
KL en MARNS is verrassend goed te noemen, 
iedereen heeft natuurlijk ook maar één doel 
voorogen; Peshmerga opleiden zodat die de 
ballen uit hun broek kunnen vechten aan het 
front!  
Met die instelling heeft iedereen ook het eea 
voor de ander over, worden ervaringen 
uitgewisseld (vergezeld van alle sterke 
verhalen die beide zijden hebben, 
vanzelfsprekend).  
Het wachten is nu op het moment dat ook wij 
van de KL bereid zijn plaats te nemen in een 
zgn “nude-bar”, aangezien we slechts 
alcoholvrij bier voorhanden hebben kan dat 
nog wel even duren! 
 
Voor Staf/ JSD is het niet gedaan met de rust 
wanneer de MTT’s  afgereisd zijn, integendeel, 
als de MTT’s bezig zijn met het verzorgen van 
de maatwerk trainingen aan de diverse 
eenheden van de Peshmerga/ Kakai/ Yezidi 
begint in de stad de dagelijkse sleur van alle 
internationale meetings zoals:  

Kampmeeting, natuurlijk willen we allemaal 
liever het kamp (nu in aanbouw) als 
uitvalsbasis maar voorlopig nog niet gereed 
Medical meeting, geen idee waar 
genezerikken het zoal over hebben, 
waarschijnlijk pleisters, ziekenhuizen, 
gonorroe, etc. 
CIS-meeting, meeting mbt. ééntjes en 
nulletjes, kortom vaak kortsluiting 
Log-meeting, yes yes, we want some more 
MRE’s, fuel without paying and so on… 
Militaire Veiligheidsmeeting (classified 
information) 
SMT (Sociaal Medisch Team) 
KTCC meeting, hierin worden alle trainingen 
voor de Peshmerga besproken en achteraf 
geëvalueerd, daarnaast alle internationale 
afspraken met de coalitielanden om te kijken of 
iedereen nog het goede doet (moeilijk 
genoeg). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle hierboven genoemde zaken zijn essentieel 
om de randvoorwaarden in te kunnen vullen 
zodat het personeel op de trainingslocaties 
gewoon door kan gaan met de trainingen. De 
HID vliegt ohne ende de stad Erbil in om alle 
logische (maar zeker ook onlogische) zaken 
aan te schaffen voor een ieder die denkt dat 
hij/ zij weer iets bedacht heeft wat “handig”is 
om te hebben. 
Ook de KMAR is erg productief en neemt 
zowaar al de nodige zaken van de traffic police 
over. 
 
Rest er nog een drietal mensen van de MIVD, 
hieronder een uitgebreid verslag van alle 
zaken wat ze hier precies doen en wat ze 
daarvan mogen delen met ons: 
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Naast de CBMI club hebben we hier nog een 
clubje, genaamd KTCC (Koerdistan Training & 
Coördination Centre). Hierin zijn alle 
coalitielanden vertegenwoordigd dus ook NLD 
levert hier een bijdrage. Zoals de naam al doet 
vermoeden is dit de club die de 
randvoorwaarden moet regelen mbt de 
trainingen zoals worden verzorgd door onze 
MTT’s maar ook die van de coalitielanden. 
Wat hierbij nog komt kijken is dat alle spelers 
van de coalitie uitstekend Engelands spreken, 
ahum,  er wordt met enige regelmaat “yes, 
yes” geantwoord op de meest uiteenlopende 
vragen.  
Het antwoord “yes” is blijkbaar ook normaal 
wanneer de gestelde vraag “How are you?”, 
What is the status of the aeromedevac?”, 
“Which nationality is responsible for paying the 
bills?” of “Did you have some quality-time at 
the massagesalon?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om alles nog een beetje ingewikkelder te 
maken bleek hier, na aankomst in het gebied, 
dat de Nederlandse Chefstaf van het KTCC 
ook nog eens de overkoepelende 
Commandant van de NLD CBMI missie is. Dat 
was voor velen ook nieuw! 
Afijn, voorlopig zitten wij hier nog een poosje. 
Op een gegeven moment zijn wij zover dat we 
staan te popelen om onze opvolgers van 
rotatie 3 te verwelkomen. Gelukkig is hun 
opwerktraject al begonnen, de verkenning van 
de nieuwe C-CBMI is geweest zodat hij 
iedereen die deze kant op komt goed in het 
plaatje kan brengen! 
 
Vanuit hier wensen wij rotatie 3 een 
voorspoedig opwerktraject toe, daarnaast 
eenieder die in het mooie Havelte achterblijft; 
houdt stand! 
 
Tot snel, 
 

Smi van der Meer 
CSM CBMI 

 
 
 
 

SOB 1, 45 Painfbat “B-Leeuwen 
Compagnie” eenheid 6 bereden 
 
Van module I naar module III gecertificeerd. 
 
Na 4 kazerne weken vol van onderhoud en 
lessen gingen we weer op SOB, een SOB met 
veel doelstellingen en hoge eisen in 2 weken. 
De weken voorafgaand aan de SOB stond in 
het teken van voorbereidingen, hierin hebben 
wij veel gebruik gemaakt van Tactis om zo de 
fijne kneepjes van het schieten weer te 
ervaren. Verder waren wij als eenheid 
verantwoordelijk voor het gereed maken en 
beladen van de B33 die op donderdag op de 
trein gezet werd. Vrijdag voorafgaand aan de 
SOB week werd de E bemanning richting 
Bergenhöhne gestuurd om daar de trein te 
ontladen en de B33 naar kamp Hörsten te 
verplaatsen. Dit zou ervoor zorgen dat we 
tijdens de SOB maximaal effectiviteit konden 
halen uit de beschikbare tijd. Deze dag 
beloofde al een lange dag te worden voor de E 
bemanning van eenheid 6, toch bleek deze 
dag nog langer te worden. De trein die rond 
12:00 uur gereed zou staan op het 
raccordement in Bergenhöhne was nog niet op 
locatie en dat zou uiteindelijk nog tot 18:00 uur 
gaan duren voordat de trein gereed stond. Het 
personeel heeft gedurende deze periode een 
ontspannende houding aan genomen bij het 
wel bekende baan 41 die gelukkig open was. 
Rond 00:30 uur kwam het personeel weer 
terug in Havelte en konden zij gaan genieten 
van een welverdiend kort weekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op maandag 9 maart zijn wij met het bereden 
gedeelte van de B-Leeuwen compagnie in de 
bus gestapt om richting Bergenhöhne te 
verplaatsen. Na een goede heen verplaatsing 
stapten wij direct over in de CV90’s om naar 
de baan te gaan en de wapensystemen te 
justeren. Eenmaal terug gekomen op het kamp 
zijn we gaan legeren en aansluitend de rust in 
gegaan. Dinsdag zou het geweld gaan 
beginnen en stond in het teken van Module I, 
dit zijn de schietoefeningen als enkel voertuig 
waarbij er ook nightfire werd geschoten. Deze 
dag heeft enkel de B bemanning in de avond 2 
oefeningen van de nightfire geschoten 
aangezien de rest van eenheid 6 module I al 
onder de knie had. Na deze dag was de 
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gehele B-Leeuwen compagnie module I 
gecertificeerd. Woensdag begonnen wij onze 
dag met een Tactis moment, deze hebben wij 
gebruikt om Module II (sectie) en Module III 
(peloton) te beoefenen. Hieruit konden wij 
opmaken dat wij als eenheid 6 er klaar voor 
waren om met de E sectie module II te gaan 
certificeren en aansluitend door te gaan stoten 
naar module III om ook als peloton 
gecertificeerd te zijn. In de middag gingen wij 
weer naar de schietbaan om over te gaan van 
gesimuleerd oorlogsgeweld naar het echte 
werk waarin we wederom nightfire oefeningen 
hebben geschoten maar dan nu als sectie. Na 
een korte nachtrust gingen we op donderdag 
naar baan 7B om hier Module II 
schietoefeningen te schieten en uiteindelijk op 
de vrijdag met de E sectie de 
certificeringsoefening te gaan schieten. Na 
deze oefening werd bekend gesteld dat we 
door mochten met het peloton naar Module III. 
Dit betekende ook dat de doelen voor de 
eerste week behaald waren en konden wij een 
verdiend weekend tegemoet gaan met 
weekend break naar Hamburg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 14 maart stond het uitstapje 
gepland naar Hamburg met het gehele 
bataljon, alle uitgestegen eenheden waren 
onderhand op de vrijdag avond ook geland. Na 
dit geslaagde evenement in deze gevaarlijke 
maar zeer gastvrije stad (toch dominee?) 
waren we ons alweer gereed aan het maken 
voor de 2de week SOB.  
 
De 2de week stond in het teken van het 
gecombineerde optreden en het opwerken 
naar de certificering van module III. Maandag 
16 maart gingen we met het peloton voor het 
eerst gecombineerd schieten, 
schietoefeningen Module I met uitgestegen 
erbij en aan veel mensen te zien, beloofde dit 
een spannende dag te worden. Op het 
moment dat het eerste schot eruit ging hadden 
veel uitgestegen boys even een kort schrik 
moment maar nadat ze wisten wat ze konden 
verwachten had niemand er meer last van en 
deden we oefening na oefening. Elke groep 
van de compagnie had aan het eind van de 
dag gecombineerd geoefend. Dinsdag bestond 
wederom uit het gecombineerde 
oorlogsgeweld alleen nu op Module II niveau, 

de snack hierbij was een stukje communicatie 
en het op linie blijven met de sectie. ’s Avonds 
deden we  dit wederom alleen toen wanneer 
het lampje uit was. Hierin is het belangrijk dat 
voornamelijk de uitgestegen commandanten 
de club op linie houden. Dit omdat zij dit vele 
malen beter kunnen zien en handhaven. Na 
een korte nachtrust begonnen wij op 
woensdag aan optreden met het peloton. 
(Module III) Tijdens deze oefeningen lag de 
nadruk op een stuk meldingen, het overdragen 
van doelen en natuurlijk het uitschakelen van 
doelen. Deze dag zijn wij maximaal aan de bak 
gegaan als eenheid 6 aangezien wij het enige 
peloton waren die deze module gingen 
schieten van de B-Leeuwen Compagnie 
tijdens SOB-1. Na de schietoefeningen bij 
dag/nacht en goede evaluaties onder leiding 
van de SMO B-Leeuwen Compagnie werden 
we klaargestoomd voor de volgende dag, de 
dag waar wij onze certificeringsoefening 
gingen schieten. Wij waren er klaar voor, en de 
volgende ochtend gingen we weer richting 
baan 9. Aangekomen op de baan allereerst de 
justering controleren net als elke dag, om 
ervoor te zorgen dat de CV90 als een 
scheermes gaat schieten. Alles stond klaar, 
alles stond goed, nu nog afwachten op het 
teken om voorwaarts te gaan. Tijdens deze run 
werd er al snel duidelijk dat de E/B sectie 
nagenoeg alle pantser doelen in hun sector 
hadden staan en dat R/A sectie voornamelijk 
coax doelen in hun sector hadden. Door goede 
communicatie en gezamenlijk als peloton de 
sector leeg te knallen was het eindoordeel 
geveld. We waren geslaagd, de 
einddoelstelling was behaald en daar mochten 
we best trots op zijn! Klaar om verder te gaan 
met module III en dit niveau vast te houden 
maar ook om verder te gaan naar hogere 
niveaus tijdens een volgende SOB. Als kers op 
de taart gingen we diezelfde middag ook nog 
KETF schieten, wat tot op heden nog maar 
weinig voertuig ploegen gedaan hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die avond konden we genieten van een stuk 
gegrild vlees van de BBQ met een biertje erbij. 
We konden aanvangen met het opleveren van 
het gebouw, het beladen van de trein en het 
terug verplaatsen naar Nederland. 
Terugkijkend op de SOB zijn er veel goede 
runs geweest, is er veel geleerd en zijn de 
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twee weken weer voorbij gevlogen. Het was 
een SOB waar veel geschoten is en veel 
doelstellingen behaald zijn. Nu gaan we weer 
in rap tempo door met het opwerken naar de 
OG status. 
 

Sgt M.S. van Wijk, eenheid 6  
Bravo LEEUWEN Compagnie 

 
 
Dagje vorming met de  B "Leeuwen"  cie 
van het 45e. 
 
Na voor de meeste een geslaagde Koningsdag 
achter de rug te hebben, was het dinsdag weer 
tijd om eens heerlijk te gaan werken. 
Het zou een zeer educatieve dag worden, met  
op de planning: het Nationaal Militair Museum 
(NMM)Soesterberg en Kamp Amersfoort. 
 
Na het appel van 08:30, werd de cie verdeeld 
over de bussen waarvan de ene helft eerst 
naar het NMM zou gaan en het andere 
gedeelde richting Kamp Amersfoort en 's 
middags vice versa. 
 
Het gedeelte waar ik bij zat begon met Kamp 
Amersfoort. Na een bak koffie en een kleine 
voorlichting, kregen we eerst wat beeld 
materiaal te zien van mensen die een tijd in 
het kamp geleefd hebben, dit was zeer 
indrukwekkend. Na het filmmateriaal kregen 
we een rondleiding van een gids die alles zeer 
goed wist te vertellen en uit te leggen zodat je 
een goed beeld kreeg van de situatie wat zich 
daar heeft afgespeeld. 
 
Kamp Amersfoort was geen concetratie kamp 
maar een werk/doorgangskamp. De Duitsers 
noemden het: Polizeiliches Durchgangslager 
Amersfoort (PDA). Het kamp was voornamelijk 
bedoeld voor doorreis vd gevangenen richting 
werkkampen in Duitsland of naar 
concentratiekampen. In totaal hebben er 
35.000 gevangen gezeten waaronder: 
Communisten, onderduikers, joden, 
Jehovah's,zwart handelaren en smokkelaars, 
waarvan er 650 in totaal gestorven zijn. 
 
Op het kamp zelf is er nog van alles te vinden, 
zoals: de bunkercel, de appelklok, het Stil 
appel, het herinneringsgebouw met de 
muurschilderingen, wachttoren, gedenksteen, 
schietbaan, de Stenen Man, het lijkenhuis. En 
er zijn nog een aantal dingen die er te 
bezichtigen zijn.  Ook bij  iedere bezichtiging 
wordt er weer zeer enthousiast verteld en 
uitgelegd over het object door de gids. Al met 
al erg interessant. 
 
Na een uurtje of 2 te hebben rond gelopen, 
was het tijd om naar het NMM te gaan. 

 
Het NMM toont de betekenis van de 
krijgsmacht voor de samenleving in het 
verleden, heden en toekomst. Tal van grote 
objecten zoals tanks, vliegtuigen, panstervtgen 
en heli's zijn er te bezichtigen, maar ook veel 
spullen mbt de middeleeuwen en gouden 
eeuw die toen werden gebruikt. Het NMM 
neemt bezoekers mee in de wereld vd 
krijgsmacht en vertelt persoonlijke en 
aangrijpende verhalen van militairen en 
veteranen. In 6 themaruimtes word je duidelijk 
gemaakt wat de krijgsmacht betekend voor 
Nederland en in de rest vd wereld om ons 
heen.  In het museum zijn de collecties van het 
museum in Delft en Soesterberg 
samengevoegd. Het is een zeer modern 
museum, met veel beeldmateriaal, spelletjes, 
films, audiofragmenten en collages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij hebben hier ook zo ong. 2uur rond 
gelopen, maar als je alles wilt meekrijgen dan 
kan je der veilig een dag heen. 
 
Nadat iedereen beide musea had bekeken en 
weer een stoel in de bus had  bemachtigd was 
het weer tijd om richting Darp terug te 
verplaatsen, daar aangekomen werd dat dag 
afgesloten met een rijstmaaltijd. 
Al met al een informatief en leuk dagje. 
 

Kpl van Leeuwen 
Bravo LEEUWEN Compagnie 

 
 
Veteranendag 
 
Op Zaterdag 27 Juni heeft de C-Hanen-Cie 
deelgenomen aan het defilé op de Nationale 
Veteranen dag in Den Haag.  
Na enkele noodzakelijke oefenmomenten in 
gewapende exercitie in de week voorafgaand 
aan het defilé heeft de compagnie een 
detachement geformeerd van 1/5/20.  
Die zaterdagochtend verzamelde iedereen 
zich om 10:00 op het Malieveld in Den Haag. 
Dit is het centrale evenemententerrein 
vanwaar het defilé wordt weggestart en weer 
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terug komt. Het terrein zelf was opgebouwd 
met meerdere grote tenten waar de 
verschillende veteranen verenigen zich 
verzamelden, static shows, re-enacters en een 
groot podium voor de live verslagvoering 
vanuit de Ridderzaal, het defilé en de 
afsluitende muziekvoorstelling. Na het nuttigen 
van de lunch en het nodige voordrinken, het 
zou immers een warme dag worden, stelden 
de detachementen zich om 12:30 op voor 
afmars richting het Buitenhof, alwaar de koning 
het defilé inspecteerde. De route zelf slingerde 
door de binnenstad van Den Haag en was 
volgepakt met enthousiaste toeschouwers. Het 
deed ons goed om te zien hoeveel mensen 
waren gekomen uit waardering voor alle 
veteranen en actief dienende militairen. Ook 
vielen de trotse HANEN bij de NOS in de 
smaak, tot 5x toe stond het volle detachement 
op verschillende punten in de kijker, en dus 
live op tv (zie foto’s). Na een strakke ‘Hoofd – 
Rechts!’ en groet naar de Koning, MWO-
ridders Kroon en Tuinman, de CDS, de 
MinDef, de C-LAS en nog vele andere 
hoogwaardigheidsbekleders en generaals ging 
het retour Malieveld. Hier aangekomen was er 
nog een uitgebreide ‘blauwe hap’ waarna 
iedereen vrij in beweging was.  
Wij kijken terug naar een leuke dag, met vele 
enthousiaste mensen langs de route en een 
waardige uitvoering. Wat ons betreft tot 
volgend jaar! 
 
 

Elnt T. Oosterveer 
Charlie “HANEN” Cie 

45painfbat 
 
 
BAD REICHENHAL 
 
Ik mocht weer voor de derde keer naar Bad 
Reichenhal: wat “vervelend” zeg. Ik zat me er 
al weer op te verheugen om de berg op te 
stompen en weer te gaan abseilen van de 
bergewand.  
De oefening Bad Reichenhal is toch een van 
die dingen die alleen de Landmacht kan 
leveren. Waar anders word je voor je werk 
naar het buitenland gestuurd om te gaan 
klimmen op een berg van grof gezegd 1900m 
hoog, of te gaan springen van steile randen 
van verschillende hoogtes in een rivier, en 
natuurlijk niet te vergeten om jezelf vast te 
maken aan een ijzeren draad terwijl je stuk 
voor stuk een berg op klimt. 
Deze week was ook geschikt om de groepen 
dan wel het peloton naar elkaar toe te 
brengen. Zo kan een persoon snel zien wat 
zijn buddy in huis heeft, en visa versa 
uiteraard. Met uitdagende tijden of gewonden 
kan men worden geprikkeld en zo moet jij 

omgaan met de natuur en scherp zijn op je 
maten. Het teamlid-zijn wordt hierbij duidelijk 
als rode draad door de gehele oefening 
getrokken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik zag ook zelf snel in mijn eigen groep, een 
mengeling van uitgestegen en ingestegen, dat 
de definitie “teamlid” snel duidelijk en 
uitgevoerd werd. Tijdens de bergwandeling 
verloor niemand elkaar uit het oog, en werd er 
goed naar elkaars fysieke en mentale staat 
gekeken. Zelfs toen ik tijdens het canyoning 
als gewonde werd aangewezen werd en niet 
geklaagd en samengewerkt. En voor de 
beeldvorming: ik met mijn 1.90m 100kg 
infanterist had ik het best te doen met ze. Maar 
er werd serieus en professioneel gehandeld. 
Maar wat ook zeker vermeld moet worden, los 
van het fysieke en mentale, is dat het uitstapje 
Bad Reichenhal ook een zeer mooie reis is. De 
uitzichten zijn zeker foto momenten waard en 
het stukje geschiedenis dat je mee krijgt van 
de gidsen is ook erg tof. Denk dan aan het 
adelaars nest of het gedeelte waar Easy-cie 
gehonkbald heeft. Zijn toch ook weer mooi 
dingen om mee te krijgen. Zo zie je snel dat de 
stadsjongens hun ogen vaak uit kijken over de 
bergen en valleien. Zo had ik een soldaat die 
niet verder als Amsterdam is gekomen, en die 
liet zijn camera niet los. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik hoop dat ik snel weer voor een vierde keer 
kan gaan naar Bad Reichenhal, want het word 
nooit saai deze unieke ervaring. Ik wil als tip 
meegeven dat als je de kans krijgt om naar 
Bad Reihenhall te gaan: neem hem dan snel 
aan! 
 

KPL Van Zeelt. 
B-cie 
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Kamp Amersfoort, Nationaal Militair 
Museum 
 
Maandag 28/04 
 
Na een week Bad Reichenhall beginnen we de 
week met een ontspannen dagje uit. ’s 
Ochtends half negen appèl, daarna de bussen 
in. Na zo’n anderhalf uur komen we met het 
peloton en de staf aan op Kamp Amersfoort, 
waar we werden ontvangen door een oud 
gediende  met een lekker bakje koffie. 
Aansluitend konden we plaats nemen en werd 
ons verteld dat het kamp door de jaren heen 
voor meerdere doeleinden gebruikt is. Zowel 
als kazerne, concentratie kamp en politie 
academie. Van de oude barakken die in de 
WO 2 werden gebruikt om gevangen te 
huisvesten was echter niets meer over. 
Wat wel een leuk weetje is: We kregen te 
horen, dat het  45ste  is opgericht in 
Amersfoort en dat het bureau dat de voormalig 
kampcommandant gebruikte nu bij onze 
bataljonscommandant op het kantoor staat. 
Ook kregen twee korte films te zien waarin 
twee ex-gevangen uitleggen hoe het er in de 
tweede wereldoorlog aan toe ging. Kamp 
Amersfoort diende toentertijd als concentratie- 
en doorvoerkamp voor de Nazi’s. 
Vervolgens worden we verdeeld in drie 
groepen, met elk een eigen gids. Onze gids 
nam ons mee naar een plattegrond van het 
toenmalige kamp. Daar werd verteld over het 
doen en laten van de Nazi’s in die tijd, hoe de 
gevangen in die tijd behandeld werden en hoe 
het kamp er uit zag met de verschillende 
barakken en werkplekken. Ook hebben we nog 
wat monumenten bezichtigt waar de gids met 
volle overgave zijn verhaal vertelde.  Om 
twaalf uur was de rondleiding afgelopen en 
verplaatsten we met de bus richting het 
Nationaal Militair Museum in Soesterberg. 
 
Eenmaal in Soesterberg aangekomen kregen 
we twee uur de tijd om zelfstandig het museum  
te verkennen. In het museum troffen wij van 
alles aan. Van oude voertuigen, vliegtuigen en 
wapens tot aan bijna alles wat de krijgsmacht 
in het heden en verleden in haar arsenaal 
gehad heeft. Om 2 uur ging de bus terug naar 
de kazerne. 
Hier hebben we met de gehele Bravo leeuwen 
compagnie nog een drankje gedronken en een 
maaltijd genuttigd om de samenhorigheid 
binnen de compagnie te bestendigen dan wel 
te versterken. 
 
 
 
 
 
 

Bad Reichenhall 2015 A 'Boeaja' Cie 
 
Op dinsdag 28-april om 10:00 vertrokken we 
richting Bad Reichenhall. Na zo'n 12 uur in de 
bus te hebben gezeten kwamen we aan in een 
plaatsje voor Bad Reichenhall waar we  
eerst even langs de Burger King gingen, en 
dan nog een klein stukje rijden naar de 
slaapgebouwen. 
Daar ging alles in een stroomversnelling: alles 
uit de containers halen en naar je kamer 
brengen, 
bevel krijgen voor de volgende dag, klim 
spullen en wandelstokken halen, tas 
bepakken, kaart bestuderen en dan eindelijk je 
welverdiende rust pakken. 
De volgende ochtend om 06:20 ontbijten en 
rond 07:00 tas inspectie om te kijken of echt 
alles mee was 
wat we nodig hadden voor de 2-daagse 
wandeltocht door de bergen. 
Aansluitend instijgen in de bus voor een rit van 
30min naar het begin punt van onze tocht. 
De route was van Reith (Oostenrijk) naar 
Großer Weitschartenkopf (Duitsland) waar we 
onderweg een geweldig uitzicht hadden. De 
route was zwaar en vermoeiend maar eenmaal 
aan de top van de berg kreeg je een enorme 
voldoening. 
Vervolgens weer een stukje van de berg 
afgegaan om naar een berghut te lopen waar 
we die nacht zouden gaan slapen, waar 
hebben we de beste spaghetti van de wereld 
gegeten (of het kwam gewoon omdat we zo’n 
honger hadden gekregen van de tocht) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lopen richting de top van de berg 
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De volgende dag gingen we van de berghut 
naar Oberjettenberg (Duitsland), met een 
kleine tussen stop in Reiteralpe (Duitsland). 
Daar gingen we abseilen van 100 meter hoog, 
voor de één een hel voor de ander een leuke 
activiteit met een prachtig uitzicht. 
De route naar beneden viel echter bij de 
meesten veel zwaarder dan ze verwacht 
hadden, maar het was even mooi als de 
heenweg: overal watervallen om je heen en 
een geweldig uitzicht over een dorpje 
onderaan de berg. Eenmaal op de plek van 
bestemming aangekomen stond de bus op ons 
te wachten en reden we weer terug naar het 
basiskamp. Daar alles weer ingeleverd en 
weer nieuwe spullen opgehaald voor de 
volgende dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R sectie ehd 4 
 
Vrijdag gingen we klettersteigen in Schönau. 
Eerst een eindje lopen van de parkeerplaats 
naar het begin van de berg en eenmaal 
aangekomen deden we onze klimsetjes aan en 
begonnen we met het klettersteigen. Je kon 
wel merken aan de benen dat ze vermoeid 
waren want het klimmen koste behoorlijk wat 
kracht maar eenmaal aan de top hadden we 
even een kleine pauze en konden we even van 
het uitzicht genieten. Daarna weer naar 
beneden gelopen om bij een berghut wat te 
eten en drinken. 
Na ongeveer een uur daar gezeten te hebben 
gingen we weer terug naar de bussen om 
vervolgens naar het kamp te gaan. Daar 
aangekomen hadden ze nog een verrassing 
voor ons: 'de totempaal'. Een 9meter hoge 
paal waar je omhoog moest klimmen om daar 
vervolgens iets te doen wat de kliminstructeur 
verzon, voor de één was het moeilijker dan 
voor de ander. Nadat we dat gedaan hadden 
konden we onze spullen weer inleveren en ons 
klaar gaan maken voor de volgende dag. 
 
Zaterdag, de laatste en leukste dag. Eindelijk 
mochten we dan gaan canyoningen. 
Eerst al je spullen ophalen: een wetsuit, 
handschoenen, schoenen, helm en een 
klimsetje. 

Daarna de bus in om naar de locatie te gaan 
en daar aangekomen moesten we ons buiten 
omkleden. Met kleine busjes gingen we de 
berg op om daar aan het canyoningen te 
beginnen. Door een kloof met je wetsuit aan 
springen, zwemmen en afdalen door het 
ijskoude smeltwater. Na een kleine 3 uur 
waren we beneden en konden we ons eindelijk 
weer warm aankleden en gingen we weer 
terug naar het kamp. Daar moesten we al onze 
spullen omspoelen en weer inleveren om 
vervolgens onze eigen spullen in te pakken en 
het gebouw weer schoon te maken. Na het 
opleveren zijn we weer naar Nederland 
gegaan. Al met al een zeer geslaagde week. 
 

Sld1 Kevin Smit 
Alfa BOEAJA Compagnie 

 
 
Bergtocht Bad Reichenhall 
 
Op dinsdag 21-04-2015 begon de 2 daagse 
bergtocht voor ons. We begonnen om half 8 
met een inspectie van onze 
uitrusting/klimuitrusting. Na de voorbereidingen 
zijn we met de bus naar het APT gegaan. Van 
uit daar begon onze 2 daagse bergtocht. We 
begonnen op een redelijk vlak terrein. Maar al 
snel gingen we bergopwaarts. De verplaatsing 
zag er als volgt uit: 50 minuten lopen 10 
minuten rust, waarbij je in 1 uur lopen 300 
hoogte meters maakt. In de rust werd gekeken 
naar onze drill. Hoe hoger we kwamen hoe 
witter het werd daardoor was de verplaatsing 
op een hoogte van ongeveer 1600 meter met 
sneeuwschoenen. Toen we bijna op locatie 
waren gingen we ons gereed maken voor het 
abseilen. Het abseilen was van een berg van 
ongeveer 90 meter. Na het abseilen zetten we 
de verplaatsing voort richting ons onderkomen: 
de berghut. Daar aangekomen was het tijd 
voor ontspanning en een heerlijk avondmaal. 
En een welverdiend biertje. 
 
De terugtocht (Woensdag). 
Om 07:30 begon onze verplaatsing richting de 
top op een hoogte van ongeveer 2450 meter. 
Daar aangekomen hebben we ongeveer 20 
minuten van het uitzicht mogen genieten en 
foto's gemaakt. Daarna startte onze terugtocht 
naar het EPT. We liepen de route op een 
RAC'R. Het was een mooie   terugtocht. Met 
links en rechts omringd door de bergen en de 
sneeuw. Het uitzicht was vaak fascinerend. 
Hoe lager we kwamen hoe minder sneeuw er 
kwam te liggen. De dooi begon ook al in te 
treden. Dat betekende dat de 
sneeuwschoenen uit konden. Hoe lager we 
kwamen hoe meer we weer in bewoond 
gebied kwamen. En uiteindelijk het EPT 
bereikten. Daar hebben we nog even met onze 
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voeten in het water gezeten bij een beek. Hier 
werden we weer met de bus opgehaald. 
 
We hebben deze dagen als zeer positief 
ervaren en heeft bijgedragen aan de 
vormingsdoelen: Zelfstandigheid, trots en 
kameraadschappelijkheid.     
 
 

Sld1 Bleijendaal en Sld1 Van der Meij 
Bravo LEEUWEN Compagnie 

 
Bad Reichenhall 
 
Canyoning 
 
Op dag 3 gingen we canyonin. Hier bij was de 
bedoeling dat we van rotsen afsprongen in het 
water dat tussen de bergen lag. We begonnen 
op 2 meter en eindigden uiteindelijk op 12 
meter. Hierbij hebben we telkens de juiste 
techniek gebruikt, dit was met de benen recht 
naar beneden springen en je armen tegen het 
lichaam en handen tegen de borst. Hierbij 
voorkwam je dat je schouders uit de kom zou 
kunnen klappen. We hebben ook een duo 
sprong gedaan, waarbij je met z’n 3e in het 
water sprong en een vent met de rug naar het 
water stond, die vent telde ook af en dan werd 
er gesprongen. Kameraadschap, een van de 3 
vormingsdoelen van deze week kwam hier ook 
in terug om elkaar te motiveren om van de 
rotsen af te springen. Ook zelfstandigheid 
kwam terug door ieder moment de veiligheid 
van jezelf en je buddy’s te garanderen, ook al 
leek de situatie veilig. We hebben uiteindelijk 
geleerd kritisch naar elkaar te zijn ook op de 
kaderleden omdat de enkele soldaat ook een 
kaderlid kan aanspreken over bepaalde zaken. 
Ook trots kwam terug deze dag, om uiteindelijk 
iedereen de sprong te laten maken van 12 
meter hoogte. Verder hebben we allemaal een 
leuke dag gehad, nieuwe ervaringen opgedaan 
en was het tevens ook nog leerzaam. 
 
Klettersteigen 
 
Op vrijdag tevens de laatste dag gingen we 
nog klettersteigen, nadat we onze uitrusting 
opgehaald hadden stapten we de bus in. Op 
locatie aangekomen moesten we nog even 
wachten op de groep die voor ons ging. 
Uiteindelijk konden wij ook vertrekken en 
liepen we naar de berg, daar kreeg we uitleg 
over de uitrusting en het infitten. Hierna werd 
de groep in 2en gesplitst en kon de klim 
beginnen. Kameraadschap kwam ook hier 
weer naar voren, er waren buddy paren 
gemaakt en zo klom je dan ook na boven. 
Aanwijzingen en tips werden steeds 
doorgespeelt tot de laatste vent. Ook 
zelfstandigheid was er in terug te vinden 

aangezien je toch op eigen houtje naar boven 
klom je zelf steeds uit en in fitte. Toen 
iedereen aan de top gearriveerd was kwam 
trots ook om de hoek kijken, aangezien de 
meeste dit nog nooit hadden gedaan en toch 
de top gehaald hadden was iedereen trots op 
zichzelf en de rest. Op de top kregen we nog 
uitleg over het gebied en het kraaienest, daar 
waar Adolf Hitler een tijdje geleefd heeft. Na 
de uitleg begon de wandeling naar beneden, 
we zijn nog even gestopt voor een cola en 
uiteindelijk weer verder naar beneden gegaan. 
Het was een mooie en uitdagende dag, en 
iedereen heeft het naar zijn zin gehad. 
 

Sld 1 Kay Mullenders en  
Sld 1 Kris Hoederboom 

Bravo LEEUWEN Compagnie 
 
 
De Grebbeberg Masters. 
 
Grebbeberg Masters, ondertussen een wel 
bekend fenomeen, wat zoals de naam al zegt 
wordt gehouden op de Grebbeberg. Dit jaar 
was alweer de 3e editie van dit mooie 
sportevenement, waarbij het niet gaat om 
winnen maar om onze gewonden collega's en 
de goede doelen;  
Stichting hulphond en Samenwerkende 
Veteranenontmoetingscentra. 
  
Dit jaar was ook zonder twijfel de warmste 
editie, zoals vrijwel iedereen die aanwezig was 
heeft kunnen merken. Voordat de sporters zich 
in het zweet konden werken, moest alles 
worden opgebouwd en worden afgewerkt. Met 
doorweekte T-shirts, bezwete hoofden en hier 
en daar wat gemopper stond het allemaal vrij 
snel. 
 
Na een heerlijke nachtrust was de dag daar. 
Na nog even kort de puntjes op de “i” gezet te 
hebben en de “hanen” vlag te hebben 
opgehangen, arriveerden de eerste sporters al. 
Nadat de fietsen in de rekken waren geplaatst 
en de water flesjes weer waren opgetopt, werd 
het steeds drukker in de inschrijftent. Een 
mooie opkomst van mannen en vrouwen die 
zich zelfs met dit warme weer wilde inzetten 
voor het goede doel. Het warme weer kwam 
vanzelfsprekend niet zonder gevaren zo was 
het belangrijk veel te drinken. Gelukkig hadden 
we daar in de planning al rekening mee 
gehouden en stonden er vaak lange rijen voor 
de waterwagens waar men hun flesje of bidon 
weer kon vullen. 
Ook liepen er patrouilles rond om waar nodig 
te hulp te kunnen schieten. Gelukkig is dit 
laatste niet aan de orde geweest en was de 
discipline om veel te drinken en goed op elkaar 
te letten sterk aanwezig. 
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Na een intensieve dag, veel zweet en genoeg 
doorzettingsvermogen kunnen we zeker 
spreken van wederom een geslaagde editie 
van de Grebbeberg Masters. Een editie waar 
wij als compagnie trots op zijn, maar waar de 
mannen en vrouwen die gesport en gedoneerd 
hebben ook zeker trots op mogen zijn. Al met 
al spreken we van een zeer geslaagde dag! 
Met een geweldige opbrengst van maar liefst 
een bedrag van € 24.544,43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor jullie inzet! 
 

 
Sld1 de Boer 

Charlie HANEN Compagnie 
 
 

Wervingsdag / Sociale Patrouille Lelystad 
 
Inleiding 
Eenheid 4 van de 45 painfbat A "Boeaja" 
compagnie kreeg de opdracht om in Lelystad 
nieuwe collega's te werven en enthousiast te 
maken voor defensie. 
Op de parkeerplaats van de 
rijksscholengemeenschap de Arkus hebben 
we een static show gedaan, de locatie van de 
static show was tevens onze verzamellocatie 
gedurende de dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding 
Woensdag 4 maart vertrokken we vroeg 
richting Lelystad zodat we bij aankomst 
voldoende tijd hadden om alles strak neer te 
zetten en de laatste details in orde te maken. 
Na het opzetten van de tenten, uitlijnen van de 
wapens en het afzetten van de demolocatie 
kwamen we bij elkaar voor een laatste heads-
up. Daarin kwam nog wat aanvullende 

informatie en een kleine peptalk, zodat 
iedereen weer scherp was en er extra zin in 
kreeg om er een leuke dag van te maken niet 
alleen voor onszelf, maar met name ook voor 
alle mensen die kwamen kijken. Ons peloton 
werd verdeeld in 2 sectie's. de E-sectie begon 
met de sociale patrouille door het centrum. De 
R-sectie had de taak om bij de static show te 
blijven. Tijdens de middag werden de taken 
omgedraaid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Static show  
De static show bestond uit een tent waar al 
onze wapens netjes uitgelijnd lagen. De 
mensen konden langs de wapens lopen en 
aan ons vragen stellen over wat het precies 
was en wat je er mee kon. Ze mochten de 
wapens vast houden en ermee op de foto 
gaan. Verder hadden we ook een "schmink" 
camouflagetent staan. Hier konden kinderen 
door soldaten op professionele wijze groen 
met bruine strepen worden gemaakt en er echt 
als een stoere militair er uit komen te zien. De 
mensen konden in ruil voor enkele keer 
opdrukken ook een landmacht pet verdienen. 
Tot slot hadden we ook de CV90 mee waarvan 
de meeste kinderen zeiden dat het een tank 
was. De cv90 werd ook voor de demo gebruikt. 
Een stuk van de parkeerplaats was afgezet 
voor de demo met de cv90. Hiermee lieten  wij 
zien hoe we uitstijgen en de vijand 
uitschakelen. De CV90 komt vol gas 
aangereden om op het laatste moment vol in 
de remmen te gaan. De klep ging neer wij 
kwamen vol adrenaline naar buiten gestormd. 
Al snel volgde er een golf van vurende wapens 
en een hoop geschreeuw. Nadat de 
oefenvijand uitgeschakeld was stegen we snel 
in en reden terug naar de “veilige zijde”. Net 
nadat de CV90 alweer naar achteren gereden 
was sprongen de kinderen al over de 
dranghekken om de hulzen te gaan rapen. Ze 
waren nog beter en sneller dan de echte 
hulzen rapers in het bos. 
 
Sociale patrouille 
De sociale patrouille door het centrum van 
Lelystad begon een beetje stroef. Niet 
iedereen bleek hiervan op de hoogte te zijn en 
mensen begonnen al snel de politie te bellen, 
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omdat mensen met wapens door het centrum 
liepen. De politie was al snel te plekke met een 
helikopter en verschillende voertuigen en na 
keer een paar keer spichtig naar ons te kijken 
hadden ze al snel door dat het een oefening 
was, nadat dat recht gepraat was konden we 
de weg weer vervolgen. Onze taak bij deze 
sociale patrouille was om de burger bevolking 
te woord te staan en de burgers te laten zien 
wie wij zijn en wat wij doen. Er werd veel 
gepraat met de mensen en we kregen veel 
positieve reacties, “Jullie geven mij wel een 
veilig gevoel” , “ik ben blij dat er een defensie 
is”, “ik vind het echt knap wat jullie doen”, 
waren enkele voorbeelden. tijdens het praten 
probeerde we de mensen zo veel mogelijk 
informatie te geven waarom defensie 
belangrijk is en om rond te vertellen dat het 
een super toffe baan is. Tijdens de patrouille 
hebben we ook nog mensen geholpen op de 
markt waarbij hun marktkraam was 
omgewaaid. 
Uiteindelijk hebben we ons doel behaald en 
veel mensen enthousiast gemaakt om te 
komen werken bij defensie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sld2 Smit 
Alfa BOEAJA compagnie 

eenheid 4 
 
4 mei herdenking 
 
Afgelopen 4 mei stond de Bravo “Leeuwen”-
Cie voor de 3e maal stil bij het overlijden van 
Mark Schouwink en Dennis van Uhm. Dit 
deden we zoals voorgaande jaren in 
samenwerking met het TRIS.  
Bijzonder bij deze keer was dat de ouders van 
Mark en veel oud-leden van 2.4 aanwezig 
waren.  
Om 17.00 uur kwamen de relaties van onze 
soldaten druppelsgewijs binnen in het verzetje 
alwaar zij werden ontvangen met koffie/thee . 
Al snel werd duidelijk dat de opkomst ook dit 
jaar weer groot was. Na een mooie speech 
van  onze CC waarin onder andere de relaties 
bedankte voor hun komst werd het diner 
geserveerd door Paresto. Ook dit jaar was dit 
perfect geregeld. Na het eten verhuisde het 
hele gezelschap naar het onderkomentje van 

ons zusterbataljon. Hier vond een lezing plaats 
van Jaaike Brandsma die zelf gewond raakte 
in Afghanistan. Zij vertelde op indrukwekkende 
wijze hoe zij dit beleeft heeft en wat de 
gevolgen hiervan waren. Jaaike, jouw speech 
heeft zeker indruk gemaakt op onze kerels en 
de relaties die aanwezig waren. Rond half 8 
was het tijd om richting de bataljons’ 
appelplaats te gaan.  Daar werd voor de 2 
minuten stilte nog een gedicht voorgelezen 
door de Heer van Wingerden (voorzitter van 
het TRIS) en een prachtig verhaal 
voorgedragen door onze eigen Dominee (Ko jij 
bent hier echt een kei in!). We zullen je missen 
de aankomende  maanden. Na de 2 minuten 
stilte werd er overgegaan tot de kranslegging 
en werd de dag afgesloten in het Verzetje.   
 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die 
zich heeft ingezet voor deze speciale dag voor 
de compagnie. Onze speciale dank gaat uit 
naar:  
BA 44e Painfbat,  voor het gebruik van het 
onderduikertje, Dhr de Jong (geluid), Paresto , 
Jaaike Brandsma en onze eigen Dominee Ko 
Sent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bravo LEEUWEN Compagnie 
 
 
PEACOCK SUPREMACY 2015 
 
De oefening “Peacock Supremacy” was een 
oefening van 5 weken, waarin het 45e 
pantserinfanterie bataljon gecertificeerd zou 
worden. De oefening was opgebouwd in 
blokken. Het eerste blok was 2 weken oefenen 
met de gehele compagnie.  
 
Maandag 01 Juni om 18.00 uur vertrokken 
onze bussen, die iets meer dan10 uur verlaat 
waren, richting  Altengrabow. Altengrabow ligt 
ongeveer 2 uurtjes ten zuid oost van Berlijn en 
is een voormalig Russisch legerkamp. 
 
Dinsdag 2 Juni om 06.45 ging alweer de 
wekker want er stond een lange dag voor de 
boeg. Na een stevig ontbijt en een lunch 
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pakket gemaakt te hebben, gingen we richting 
het oefenterrein. Op deze zonnige dinsdag 
moesten we verplaatsingen beoefenen en 
daarna een versterkte vupo nemen, wat een 
bunker was. Na dat 4x te hebben gedaan, 
gingen we het dag programma evalueren.  
Toen begon het avond programma. Dat was 
terug verplaatsen bij duister. Verplaatsen bij 
duister ging ons niet heel goed af.  
Dit kwam mede omdat veel van onze 
kaderleden nog op cursus waren. En de 
kaderleden die mee waren nieuw op de club 
zitten. 
Toen iedereen wist wat we van elkaar 
verwachten, ging het verplaatsen bij duister 
een stuk beter. Uiteindelijk waren we tussen 
0100 en 0130 terug en konden we eindelijk 
rusten nadat onze wapens in de wapen kamer 
gedaan waren.  
 
Woensdag 3 Juni konden we er al om 06.15 uit 
en om 10.00 stond het vertrek gepland richting 
het oefengebied. Vandaag stond in het teken 
van een wateroversteek en een 
gebiedsverkenning. Eerst kregen we van de 
korporaal een les wateroversteek en later in 
het veld gingen we de dat beoefenen. Toen we 
in het veld waren gingen we een opmars doen 
met een wateroversteek. In de pauze was er 
een evaluatie over hoe het tot nu toe ging. De 
middag stond in het teken van een 
gebiedsverkenning. Bij de tassendump bleven 
2 soldaten achter en de rest van de groep liep 
mee met de rest om goed te kijken naar 
punten die we konden  verbeteren. We 
moesten een groot boscomplex verkennen 
want er zaten 2 tot 3 vijandelijke paxen in. Ik 
moest met nog 2 soldaten ons peloton in de 
gaten houden en kijken of er verbeter punten 
waren. De vijand verplaatste zich over de weg 
en had ons niet door, jammer genoeg was het 
bos zo dicht begroeid dat wij ze ook niet zagen 
op precies dat ene stuk. Na het avond eten 
gingen de groepen op zichzelf verkenningen 
uitvoeren. Deze verkenningen gingen goed en 
niemand was onderkent. Uiteindelijk lagen we 
weer laat in ons bed en stond ons de volgende 
dag van de oefening te wachten.  
 
Donderdag 4 Juni stond de wekker weer om 
06.15. Om 0800 vertrokken we richting het 
oefengebied en toen kregen we een kort lesje 
over bos zuiveren. Vandaag was een erg 
warme dag, iedereen had het wel zwaar met 
de zware bepakking en de lange dagen. Na de 
les ging het gebeuren, het bos zuiveren. De 
Kapitein en de CSM van de ALPHA “BOEAJA” 
compagnie kwamen kijken hoe 1.5 dit gingen 
fixen. Het was een lange bosstrook met veel 
kronkelende zijwegen en het was behoorlijk 
dichtbegroeid. Mijn buddy en ik lagen met de 
MAG op flanken om iedereen die overstak uit 

te schakelen. De flank was lastig om in de 
gaten te houden omdat er een bocht in zat en 
er veel bebossing voor zat waardoor wij weinig 
zicht hadden. Uiteindelijk is er 3 keer contact 
geweest in het bos zelf en is er 1 iemand bij 
ons overgestoken. De PBC kwam in de pauze 
nog langs bij ons, daar hebben we nog tips 
van gekregen en gezellig mee gepraat. In de 
middag hebben we nog een aanval gedaan op 
een doel en ervoor nog een verkenning op het 
zelfde doel. We zijn er overheen geklapt en 
hebben 4 man uitgeschakeld. We gingen op 
tijd terug want de luitenant kreeg zijn bevel 
voor een 2 daagse opmars.  
 
Vrijdag 5 Juni moesten we er tevens weer 
vroeg uit, we gingen een actie en moesten 
uiteindelijk een opmars doen van ongeveer 
12km. In de ochtend hebben we alleen 
verplaatst. In de middag een aanval gedaan op 
een versterkte vupo. Daarna is de beveiliging 
ingenomen om de nacht door te brengen en 
verkenningen uit te voeren. Voor het object 
voor de volgende dag. 
 
Zaterdag 6 Juni hebben we in de ochtend de 
aanval gedaan op een boscomplex, een 
andere eenheid had een huis als object. Toen 
we het object genomen hadden gingen we 
consolideren en was de actie klaar. Tijdens de 
actie zijn 5 man nonex afgevoerd vanwege 
hittestuwing.  
 
Zondag 7 juni was het weer lang wachten op 
ons vervoer. Toen dat eindelijk gerealiseerd 
was lieten we Alten Grabow achter ons en 
gingen wij naar Klietz. In Klietz stonden 
namelijk onze voertuigen en na een week 
uitgestegen getraind te hebben stond deze 
week in het teken van gecombineerd optreden.  
Toen we na ongeveer anderhalf uur gereden 
hadden kwamen we aan in Kietz. Toen we 
daar binnen reden was het meteen al een 
beter aanzicht als Alten Grabow, hier was het 
druk met voertuigen en activiteiten. Iedereen 
was druk bezig. Toen we onze plek 
aangewezen hadden gekregen moesten we 
eerst nog een aantal aanpassingen doen zoals 
wat tenten verplaatsen zodat camp BOEAJA 
gereed gemaakt werd. Daarna was het gereed 
maken voor de volgende dag. 
 
Maandag 8 juni gingen we eindelijk weer 
dingen met onze voertuigen doen. We waren 
er al vroeg uit om alles geregeld te hebben. 
Wapens werden opgehaald, radio’s werden 
geladen en magazijnen worden gevuld. En om 
08.00 gingen we rijden. Deze dag gingen we 
met onze eigen eenheid oefenen en stond in 
het teken van hindernissen. De voertuigen 
hadden een route meegekregen en die toen 
we over de route reden kwamen we op een 
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zeker punt een hindernis tegen. Op dat 
moment stegen wij uit en gingen de 
uitgestegen groepen op linie voorwaarts totdat 
we zeker wisten dat de voertuigen veilig langs 
de hindernis kon gaan. Daarna was het voor 
ons weer instijgen en de route vervolgen. Even 
later kwamen we wederom een hindernis 
tegen. Dit keer moest de hindernis wel geruimd 
worden. We hadden hiervoor een touw en een 
geïmproviseerde anker om die in de concertina 
te gooien en vervolgens aan het voertuig vast 
te maken zodat we de hindernis konden weg 
slepen. Helaas ging dat niet als gepland. Dus 
gingen wij met de gehele groep eruit om voor 
de hindernis te komen zodat 2 man de 
hindernis konden ruimen. Dit ging uiteindelijk 
vrij snel. Wij stegen weer in en reden verder. 
Dit hebben we nog een aantal keer herhaald. 
We waren uiteindelijk klaar met de dag, en 
zouden weer huiswaarts keren. Totdat twee 
van onze voertuigen op elkaar klapten. Zo 
veranderde het van oefenen plotseling in 
nonex. 
Er werd al snel en CLS’er geroepen. Nog voor 
hem onbekend wat er gebeurt was rende hij 
die kant uit. Met een CAT in zijn hand kwam hij 
daar aan. Gelukkig was die CAT niet nodig. 
Een van de kerels was door de botsing door 
het voertuig geslingerd en maakte zo’n klap 
dat zijn helm afgevlogen was waardoor hij een 
flinke hoofdwond had opgelopen. De CLS’ers 
deden hun ding en even later stond hij weer op 
z’n benen waarna hij  onder begeleiding naar 
een Boxer werd. De rest van ons ging toen 
eten. Dat was tevens een gelegenheid om met 
elkaar te praten wat er gebeurt was. Na het 
eten gingen we terug naar de base.  
 
De dinsdag 9 Juni was voor ons een rustdag, 
veel mensen waren wat stijf en beurs van de 
klap. Die dag hebben we wat ontspanning 
gehad en hebben wat gesport. Verder hebben 
we toen ook wat lesjes panzerfaust met nadruk 
op de dynarange. Die dag kreeg de PC ook 
het bevel voor de volgende dag uiteindelijk 
belande dat dus ook bij ons. 
 
Woensdag 10 Juni gingen we de actie in met 
heel de compagnie. Dit was een bereden 
aanval op een object. Dit hebben tot in de 
nacht beoefend. Alles moest goed verlopen 
anders zouden we nooit die certificering halen. 
Toen we terug kwamen kwam alweer de 
volgende opdracht binnen voor de volgende 
dag. 
 
Donderdag 11 Juni begonnen we wederom 
weer vroeg, klaar voor de volgende actie. 
Wederom gingen we deze dag weer met de 
compagnie voorwaarts deze keer gingen we 
bos zuiveren. Dit hebben we 2 keer uitgevoerd 
op 2 verschillende gebieden. Ditmaal waren 

we wat eerder terug dan woensdag. Nu 
hadden we tenminste fatsoenlijk de tijd om je 
uitrusting weer in orde te maken. Een paar uur  
later kregen we het volgende bevel. 
 
Vrijdag 12 Juni was de laatste actie voor de 
certifex, dus iedereen moest zijn uiterste best 
doen ook al was rond de 30 graden. Deze dag 
moesten we een wateroversteek doen en 
daarna meteen een aanval. Voor ons was 
besloten om al voor vertrek ons gereed te 
maken voor de water oversteek. We werden 
vervolgens met tonners zo’n 1,5 km van de 
rivier gebracht en voor ons stond daar nog een 
boot te wachten. Het was een pittige tocht met 
onze uitrusting, tenue en weer, maar we 
kwamen er. En daarna nog de aanval het was 
lastig maar het was ons gelukt. Eenmaal terug 
op de base startte het onderhoud. 
 
Zaterdag 13 Juni gingen we verder aan het 
onderhoud, ook werd er bij de voertuigen 
geassisteerd. Zaterdag avond was het tevens 
ook film avond daarbij draaide de film Chappie, 
tevens was er gelegenheid om lekker gezellig 
met elkaar te kletsen. 
 
Zondag 14 Juni was verder ook niet spannend, 
toen was het ook weer onderhoud. 
 
Maandag 15 tot en met 19 juni stond de week 
in het teken van onderhoud en om de puntjes 
op de i te zetten. Maandag hadden we nog 
een paar keer een rivier oversteek beoefend 
en de rest van de week hebben we ons weer 
gereed gemaakt voor de certifex en voor het 
vertrek van Klietz.  
 
Maandag 22 Juni kwamen we terug van een 
weekend break. We gingen weer met z’n allen 
terug naar Guz en ons legeren in de tenten. 
Voor de rest hadden we even een beetje tijd 
voor ons zelf en om ons PGU gereed te maken 
voor de actie.  
 
Dinsdag 23 Juni was het kader druk bezig met 
het bevel en wij gingen de voertuigen gereed 
maken voor de actie. Ook gingen we ons 
voorbereiden en alvast dingen beoefenen. 
 
Woensdag 24 Juni kregen we nog ons laatste 
bevel en gingen we alles gereed maken. Om 
19.30uur stond het vertrek gepland naar het 
drop off point dichtbij de “rivier” de Doller 
Graben. Voordat we begonnen was het alweer 
de 25e.  
 
Donderdag 25 Juni hadden we twee uurtjes 
geslapen waarna we richting de rivier gingen, 
vanaf dat punt verplaatste we te voet naar 
“Porsche 1”, de sterke lijn. Tijdens het 
verplaatsen hadden we nog contact met een 
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peloton Duitsers die ons hard aan hebben 
gegrepen en wij daar verloren. We werden 
opgepikt door de CV's en de volgende dag 
gingen we het opnieuw doen.  
 
Vrijdag 26 Juni rond 00.00uur hadden we een 
herbevo, we gingen een stuk verplaatsen met 
de CV90 en rond 04.00 uitstijgen voor een 
actie te voet. De gehele compagnie ging een 
stuk bos zuiverend voorwaarts. We hadden het 
bos snel gezuiverd en alleen in de diepte 
hoorden we een marder die volgens ons vuur 
uit lokte. Toen we eenmaal in de consolidatie 
lagen, kregen we de opdracht om in de diepte 
waar te nemen voor vijandelijke voertuigen. 
We lagen er nog maar net, toen we artillerie op 
ons kregen en bijna ons gehele peloton 
vernietigde. De R2, A2 en de bravo groep 
waren alleen nog levend. Hun hebben een 
vervolgopdracht uitgevoerd waarna bakken 
werden bij getrokken waarna we rust moesten 
houden met een wachtblok met oogjes op de 
open vlakte. 
 
Zaterdag 27 Juni Zaten we in een 
verzamelgebied en gingen we tevens onze 
rust pakken. Ook kwamen er 2 nieuwe 
sergeanten bij ons in het peloton. We stonden 
op een notice to move van 15 minuten, voor 
als we snel ergens heen moesten waar vijand 
gesignaleerd zou zijn. Gelukkig was het die 
dag rustig. 
 
Zondag 28 Juni hadden we een hele mooie 
actie in het vooruitzicht, we moesten het dorp 
in het noorden innemen van de vijand. 
Eenheid 4 nam het boscomplex ten oosten van 
het doel in waar een weasel peloton in zat en 
stootte erna door ten westen van het dorp. 
Eenheid 6 nam een boscomplex, waar een 
paar marders met personeel zaten. Zij kwamen 
later ook ondersteunen bij het dorp. Eenheid 5 
kreeg de opdracht om aan de zuid-west flank 
van het dorp de instap te gaan maken, we 
hadden een groot huis genomen en vanaf daar 
brachten we vuur uit op een vijandelijke MG-
post. Ik vind dat we te lang in het huis bleven 
met ons peloton, waardoor wij artillerie op ons 
dak kregen en we allemaal uitgeschakeld 
werden op 2 man na. Eenheid 4 kon een stuk 
van de west kant innemen en de Duitsers 
vluchtten toen het bos in. De Bravo compagnie 
werd bij getrokken en die nam de rest van het 
dorp.  
 
Maandag 29 Juni was rust en voorbereiden op 
de laatste grote actie, het kader ging weer de 
covo in en wij gingen alles gereed maken. 
 
Dinsdag 30 Juni was een grote actie waar de 
Alfa “Boeaja” compagnie reserve was en de 
flanken ging beveiligen. De Bravo compagnie 

moest een aanval doen met ondersteuning van 
het Duitse tank peloton. Ik heb niet veel 
meegekregen van deze aanval omdat we de 
flanken dicht hielden. Rond het eind van de 
middag waren we geconsolideerd en gingen 
we terug verplaatsen. En de actie zat erop. 
 
Woensdag 1 Juli kwamen we samen met het 
gehele bataljon en de overige eenheden die 
ons ondersteunden, zoals een pantsergenie 
compagnie en de Duitse tank eenheid. Alle 
voertuigen moesten opstellen en er werd een 
foto gemaakt om alles af te sluiten. De 
bataljons commandant, de overste Ouwehand, 
hield nog een toespraak en vond dat er goed 
gewerkt was. Of we gecertificeerd waren wist 
hij nog niet. In de avond hebben we nog een 
eind feestje gehouden met de Alfa “BOEAJA” 
compagnie en daar werd duidelijk dat we 
gecertificeerd waren. Dat is toch best een 
mooie afsluiter na een lange oefening.  
 
Donderdag 2 Juli werden de bakken op de 
treinen geladen en werd het kamp afgebouwd. 
Om 13.00 gingen we retour richting de kazerne 
in Havelte.  
 

Alfa BOEAJA Compagnie 
 
 
Certifex 2015 
 
Op 1 Juni gingen de mannen en vrouwen van 
het 45e Pantserinfanteriebataljon Regiment 
Infanterie Oranje Gelderland naar  Duitsland 
voor hun 5 weekse oefening om gecertificeerd 
te worden in het hoogste geweldspectrum, 
waarbij ze op 3 verschillende plekken gingen 
trainen. 
Te beginnen bij het begin, de lange busreis 
van ongeveer 6 a 7 uur op weg naar het 
oosten van Duitsland, om precies te zijn bij het 
oefengebied/terrein Klietz. Daar waren we als 
eerst om gecombineerd te gaan optreden met 
de CV90 op niveau 3/4. 
Wat eenieder met mij eens zal zijn, is dat het 
weer erg zwaar was in de weken in Duitsland. 
Temperaturen die konden oplopen tot wel 35 
graden Celsius, waarbij je weinig tot geen wind 
had en alles om je heen kurkdroog was. 
Eenieder had liter water per dag nodig had om 
te kunnen hydrateren en te kunnen blijven 
trainen waar we voor gekomen waren. Het was 
soms zeker lastig om te gaan met de hitte. 
Helaas waren er ook in de eerste week wat 
probleempjes met de CV90 waardoor we stil 
stonden en moesten uitwachten. Ook de 
voertuigen hadden namelijk last van het weer 
en kampten daardoor met oververhitting. Goed 
dat de Oscar snel op locatie was en zorgde dat 
de CV90 snel weer aan de praat kreeg, zodat 
we de trainingen/ acties konden doorzetten. 
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Natuurlijk ga je jezelf afvragen als de CV90 nu 
al niet willen meewerken, hoe gaat dat dan op 
het moment als we de certifex hebben die 
maand later? Gelukkig werkten de voertuigen 
toen goed mee en hebben we goede laatste 2 
weken kunnen draaien. 
Na de eerste week gecombineerd trainen zijn 
we in de week erna overgeplaatst naar een 
oefenterrein genaamd Alten-Grabowv, een 
klein uurtje rijden van Klietz. Hier werden we 
gelegerd op een kazerne met harde infra. De 
tweede week stond in het teken van 
uitgestegen acties waarbij we ook daar op 
niveau 3 en 4 gingen trainen, bijna hetzelfde 
verhaal als in de eerste week. Veel acties 
draaien, lange dagen in het veld, super warm 
weer , veel water drinken en ervoor zorgen dat 
we klaar werden gestoomd voor de laatste 2 
weken, want daar ging het voornamelijk om. 
Het was niet bepaald makkelijk als het ging om 
het terrein en de warmte. Daar in het terrein 
werd er wel wat van je lichaam geëist, omdat 
het niet een bepaald vlak gebied was waar we 
aan het trainen waren, en door de warmte 
zweetten we veel. Velen waren ook wel moe 
aan het einde van de dag, maar kregen wel 
voldoening uit deze 2 weken. Het fijne was wel 
doordat je zo vaak bezig was en lange dagen 
maakte, dat de tijd snel voorbij ging. Het waren 
toch 5 weken dat je weg was van huis, en dat 
is niet wat je alledaags meemaakt. Dan is het 
toch fijn als de dagen voorbij vliegen! 
Na 2 weken intensief aan de slag geweest te 
zijn kwam de onderhoudsweek eraan, waarbij 
we nog een sportdag hebben gehad en 1 dag 
nog in het veld zijn geweest. Het was hard 
werken, maar daarna ook zeker lekker hard 
ontspannen, en op zo'n moment is het fijn als 
het weertje wel mee zit, in de zin dat je er van 
kan genieten. Na de onderhoudsweek zaten 
we alweer over de helft van de 5weekse 
oefening en gingen (in mijn ogen) met een 
goed gevoel naar huis om te genieten van een 
welverdiende weekendbreak van donderdag 
t/m zondag! 
Eenmaal aangekomen in Havelte op de 
maandag gingen we weer terug naar Duitsland 
om te laatste 2 weken oefening in te gaan. Dit 
keer was de bestemming Guz-Altmark, waar 
we de laatste 2 weken zouden verblijven. 
De laatste puntjes op de 'i' hebben we gezet, 
we waren klaargestoomd en een paar dagen 
rust gehad en nu stonden we daar, voor de 
6daagse actie waarbij alles wat we hadden 
getraind daar naar voren zou moeten komen. 
En dat we er klaar voor waren om met alles en 
iedereen gecertificeerd te worden. Na een 
paar dagen wachten en de covo die werd 
gehouden en alles gereed werd gemaakt, werd 
het vanzelf woensdagnacht, en gingen de 
mannen en vrouwen van het 45e 
Pantserinfanteriebataljon RIOG plus een 

gedeelte van het Duitze panzerdivision 
deelnemen aan de actie. En voor je het weet 
waren we begonnen, ik zelf heb er vrij weinig 
van die actie meegekregen, ondanks de 
batstaf druk bezig is geweest achter de 
schermen om de actie in een succes te laten 
verlopen. Het waren dagen waarvan je van de 
ene dag een actie draaide in een OVG dorp en 
alles van huis naar huis op een tactische 
manier ging belopen, naar de andere dag dat 
je met je eigen groep de hele dag een WLP 
draaiende hield. Voor ons als uitgestegen en 
bereden soldaten, korporaals, sergeanten 
waren het dagen van weinig slaap en veel 
uitwachten totdat we uit het niets hoorde dat 
we een actie in gingen, en dat was ook 
verschillend omdat dat afhing aan wat voor 
opdracht dat voldaan moest worden. Al met al 
was het een actie waarbij niet alleen wij als 
uitgestegen en bereden moesten laten zien 
wat wij waard waren maar ook zeker de 
mannen en vrouwen achter de schermen die 
op moeilijke momenten alsnog slaagde om de 
juiste keuzes te maken. En dat resulteerde ook 
na 6 dagen als volgt, de mannen en vrouwen 
van het 45e Pantserinfanteriebataljon 
Regiment Oranje Gelderland zijn gecertificeerd 
tijdens de oefening Ultimatum Peacock en 
daarbij dus hebben bewezen klaar te staan in 
het hoogste geweldspectrum. 

 
Sld 1 Moerman 

Bravo LEEUWEN Compagnie 
 
 
Zagen Duitse tanks maakt indruk 
 
Het zagen van de Duitse tanks heeft indruk 
gemaakt op de Delta van de B-cie. 
Na het zien van het optreden van de  tanks 
heeft hij een heftruck geleend bij herstel en 
was voornemens zijn niv1 op het gebied van 
zagen bij te werken. Dit pakte niet helemaal uit 
zoals gewenst waardoor vervolgens de 
heftruck vast kwam te zitten en hij door derden 
ontzet moest worden. ( Gelukkig hebben we 
de foto’s nog) 
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Verslag officieren uitje: “battlefieldtour 
Seelower höhen.” 
 
In het kader van vorming van de officieren van 
ons bataljon, stond dinsdag 16 juni in het teken 
van een battle field tour naar de Seelower 
höhen want “vorming en werk mogen ook leuk 
zijn”. Alle officieren van alle dienstvakken 
waren uitgenodigd door de 
Bataljonscommandant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de avond ervoor 2 maal een 
wateroversteek met verkenning te hebben 
beoefend en een hamburger van de B-Cie bij 
terugkomst (waarvoor nogmaals dank) was het 
vroeg verzamelen. Na een korte praatje kon 
iedereen zich verdelen over de combi’s om te 
verplaatsen naar de Seelower höhen. Als 
eerste bespreek punt stond het monument met 
museum bij de Seelower höhen op het 
programma. Hier werd al snel duidelijk waarom 
er voor deze battlefield tour was gekozen. 
Seelower höhen was de laatste natuurlijke 
hindernis voor de Russen om in Berlijn te 
komen aan het eind van de tweede wereld 
oorlog. Deze natuurlijke hindernis bestaat uit 
een heuvelrug die uitzicht biedt op het stroom 
gebied van de rivier de Oder. Het weidse 
uitzicht maakte direct duidelijk dat de Duitsers 
enorm veel zicht en schootssectoren hadden 
over het open terrein, dat de russen zouden 
moeten overbruggen om de Seelower höhen 
te veroveren.  De Adjudant Jurriëns nam ons 
mee in het gebeurtenissen vooraf. De Russen 
hadden in de maanden vooraf gaande aan de 
slag een bruggen hoofd geslagen over de 
Oder en waren troepen aan het verzamelen 
om door te stoten richting Berlijn. Daarnaast 
schetste de Adjudant de enorme omvang van 
de troepen die zich hier aan het verzamelen 
waren (bijna 1,5 miljoen Russen tegen 
ongeveer 110000 Duitsers). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om dit bruggen hoofd  ook daadwerkelijk 
zichtbaar te maken stapte iedereen na het 
inleidende praatje in de combi’s om ook 
daadwerkelijk dit bruggenhoofd te bekijken. De 
route ging daadwerkelijk over een nog 
bestaande route (de Reichsweg) die ons naar 
de Poolse grens bracht en de oder. Hier 
aangekomen vervolgde de Adjudant Jurriëns 
zijn verhaal over hoe de troepen op bouw 
plaats vond het de gevechten rond de 
bruggenhoofden. Hier was niet alleen 
aandacht voor de infanterie maar ook voor de 
genie die bruggen bouwden om het 
bruggenhoofd in stand te houden, de artillerie 
die in gigantisch hoeveelheden stond 
opgesteld (tussen de 300 en 400 vuurmonden 
per kilometer frontbreedte) en niet te vergeten 
voor de logistiek die dit geheel moest voorzien 
van alles wat de troepen nodig hadden. Om 
een impressie te krijgen van hoe dit er indertijd 
uitzag, nam de adjudant ons mee naar een 
van zijn persoonlijke ontdekkingen: in de 
uiterwaarde van de rivier waren de 
steunpilaren van de oude bruggen nog te zien 
(voor de onwetende voorbijganger zou dit niet 
meer zijn dan een paar houten palen die uit 
het water staken).  
Na het bruggenhoofd werd het tijd om een 
bezoek te brengen aan de commandopost van 
de Russische generaal Zhukov die hier de 
commandant was. Op locatie aangekomen viel 
het meteen op dat er overal gaten in de grond 
zaten. Dit waren de oude voertuig opstellingen 
van de russen. Ook de daadwerkelijke bunker 
en loopgraven waaruit de commandopost 
bestond waren nog goed zichtbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de Russische zijde te hebben bekeken 
werd het tijd om de daadwerkelijke slag te 
bekijken. Hiervoor ging de route terug naar de 
Seelower  höhen.  Ook hier waren overal 
sporen te vinden van oude Duitse loopgraven. 
Vanuit de loopgraven werd het verslag van de 
slag verteld. Doordat de Duitse generaal 
Heinrici net op tijd zijn voorste linie had 
losgelaten, hadden de inleidende 
beschietingen van de Russen, ondanks de 
enorme omvang, weinig effect op de Duitsers. 
Aansluitend zette de Russen de frontale 
aanval in. Door het zicht, het terrein 
(afwateringen die de tanks stopte) en de 
enorme hoeveelheid antitank geschut konden 
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de Duitsers de eerste aanvalsgolven van de 
Russen afslaan. De Russen maakten er 
uiteindelijke een uitputtingsslag van die zij na 3 
dagen wisten te winnen en de doorgang naar 
Berlijn open lag. Ondanks dat de Duisters in 
de minderheid waren wisten zij de Russen een 
behoorlijke slag toe te brengen en te 
vertragen. Dit betekende enorme verliezen aan 
de Russische zijde. Hier werd duidelijk wat het 
belang is van een beheersende terrein delen 
en het toepassen van tactiek is.  
Na deze laatste uitleg was er nog tijd voor een 
groepsfoto. Echter de Adjudant Jurriëns had 
nog een verassing in petto. Hij nam ons mee 
naar een plek waar ook nog een stuk 
Nederlandse krijgshistorie lag. Op deze locatie 
hadden Nederlandse SS-ers een stuk geschut 
veroverd waarmee zij nog een aantal 
Russische tanks wisten uit te schakelen.  
Met dit laatste feit was het tijd om de dag af te 
sluiten en te vertrekken richting de kazerne om 
daar door te reizen naar ieder zijn eigen 
eenheid.  

Nogmaals wil ik de Adjudant Jurriëns 
bedanken voor zijn duidelijke uitleg en 
overzichtelijke verhaal. Het is zeer 
indrukwekkend hoe hij van een slag die enorm 
groot is toch een overzichtelijke verhaal heeft 
weten te maken. De volgende battle field tour 
belooft zo weer een leerzaam uitje te worden. 
 

Tweede Luitenant van Gerwen 
 
 
Certifex met de Mikeys 
 
Wij als niet gevulde Mikeys ( de c-mortiergroep 
van 45 PIB ) zijn in juni van start gegaan met 
de oefening Peacock Supremacy.  
Deze oefening stond in het teken van het 
certificeren van het bataljon waarbij we zouden 
certificeren op niveau 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 

De oefening duurde 5 weken. De eerste 3 
weken zijn we begonnen met het opwerken 
van onze nieuwe aanwinsten, 3 nieuwe 
soldaten die ons zijn komen versterken vanuit 
de PFO . 
De eerste week hebben zij hun eerste 
bommen verschoten en zijn ze gecertificeerd 
als munitiewerker door de O&T’ers van de 
vuursteun school, daarna zijn we druk bezig 
geweest met het verder opleiden en trainen 
van de nieuwe jongens. 
 
In de 3e week zijn we aan de slag gegaan met 
het certificeren van de richters. Hierbij zijn de 3 
nieuwe soldaten geslaagd en hebben zij als 
richter mogen functioneren op de schietdagen.  
Ook zijn we bezig geweest met het trainen van 
de nieuwe toekomstige stuks commandanten.  
Na deze 3 weken hebben we een korte 
weekendbreak in Nederland gehad. 
Vervolgens begonnen we dan echt aan de 
niveau 5 oefening Peacock Supremacy. 
Tijdens de oefening is onze 
wachtmeester/vuurleider druk bezig geweest 
met COVO, dit i.v.m de onderbezetting van het 
kader, de daadwerkelijke GPC was niet 
aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze opdracht was veelal om achter de 
pelotons aan te manoeuvreren en zo waar 
nodig vuursteun af te geven op de locaties 
waar de waarnemer (Whiskey) ons van 
voorzag. Op deze manier zijn wij meerdere 
malen quick action in stelling gekomen. 
Binnen 7 minuten het mortier in stelling 
brengen, een vuurtje eruit gooien en dan asap 
weer uit stelling om vervolgens weer aan te 
sluiten en op een nieuwe locatie weer in 
stelling te komen. Hiermee hebben we een 
flink aantal vijandelijke voertuigen en 
uitgestegen infanterie uitgeschakeld.  Wij 
hebben weer veel geleerd van bepaalde 
situaties aangezien het terrein niet altijd even 
geschikt was om überhaupt vuur uit te kunnen 
brengen. 
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Al met al hebben wij voor ons gevoel een 
geslaagde oefening gedraaid waarbij onze 
eigen doelstellingen zijn behaald en er een 
hoop geleerd is. En het belangrijkste: Het 
bataljon is gecertificeerd!! Aan het einde van 
de oefening was er een avond waarbij er 
gelachen werd onder het genot van genoeg(?) 
bier. Op deze avond zijn 2 collega’s bevorderd 
tot Sld1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C MrtGp Delta FENNEK Compagnie 
 
 
Waterloo 
 
Zaterdag 6 juni 2015, 
We waren in Klietz, Alten Grabow op oefening 
toen we op een mooie dag te horen kregen dat 
wij, voor de vaandelwacht, naar het o zo mooie 
Waterloo in België mochten afreizen. Wij zijn 
dan ook op zondag afgevoerd naar de kazerne 
in Havelte om de week erop de 
voorbereidingen hiervoor te treffen. We 
hebben ons goed voorbereid door veel te 
oefenen om een zo waardig mogelijke 
ceremonie neer te kunnen zetten. Echter, na 
de bevestiging van de laatste combi aan het 
einde van deze week, kreeg de luitenant per 
mail te horen dat wij plotseling niet meer naar 

Waterloo mochten. In plaats daarvan zou de 
ceremonie plaats gaan vinden in Amersfoort. 
 
Maandag 15 juni 2015, 
Ter gelegenheid van het slaan van de 
herdenkingsmunt het “Waterloo Vijfje” werd er 
in Utrecht een vaandelgroep samengesteld, 
bestaande uit alle regimenten die 
meegevochten hadden bij de slag om 
Waterloo. Naarmate de ceremonie vorderde 
werd duidelijk dat dit niet hetgene was waar wij 
zo druk voor geoefend hadden. Dit stootte ons 
enigszins tegen de borst. Ondanks ons 
professionele optreden bij deze gelegenheid 
bekroop ons het gevoel dat wij in vergetelheid 
waren geraakt. Dit werd echter aan het eind 
van de dag goedgemaakt door ons te belonen 
met het “Waterloo Vijfje”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 18 juni 2015, 
De dag van de ceremonie in Amersfoort. 
Eenmaal aangekomen in Amersfoort kregen 
wij eerst een presentatie van een hoogleraar 
die een boek geschreven had over de slag bij 
Waterloo. Dit was een erg leerzaam en 
interessant verhaal. Na de presentatie gingen 
wij de locatie verkennen waar later die dag de 
ceremonie plaats zou gaan vinden. Eenmaal 
aangekomen bleek dat niemand precies wist 
wat er die dag plaats zou vinden, maar 
naarmate de dag vorderde vielen de 
puzzelstukjes op zijn plaats en ging de 
ceremonie bijna zoals van te voren gepland. 
De Generaal de Kruif kreeg tijdens de 
ceremonie de Bronzen Soldaat uitgereikt 
wegens eerlijk en trouwe dienst. Wij sloten de 
ceremonie af met een defilé van wederom alle 
regimenten die gestreden hadden bij de slag 
bij Waterloo. 
 

Sld1 Kooijstra 
Charlie HANEN Compagnie 

 
 

Certifex 2015 GUZ ALTMARK 
 
Na 3 weken te hebben geoefend met de 
gehele Bravo compagnie startten we 
woensdag nacht de bataljons oefening en 
begon de gevechtstrein te rollen. 
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Ik had het gevoel dat we in de voorbereiding 
lang genoeg hadden getraind om er deze 6 
dagen zo veel mogelijk uit te halen en met zijn 
allen het einddoel te behalen. 
 
Uit het eerste bevel van mijn 
groepscommandant bleek dat wij met de Bravo 
cie een bruggenhoofd over 3 bruggen zouden 
gaan creëren voor de rest van het bataljon. 
Wij als eenheid 6 stuitte op de rivier en hadden 
daar vrijwel direct vuurcontact. 
Meteen werden al onze CV90’s + 1 
uitgestegen groep uit onze eenheid vernietigd. 
Te voet gingen wij verder om de opdracht 
verder uit te voeren. 
Tijdens de verdere verplaatsing belandde we 
een aantal keer in contact met Marders, deze 
werden zo snel mogelijk aangegrepen door er 
een Panzerfaust koppel er op af te sturen of zo 
snel mogelijk vuursteun/luchtsteun aan te 
vragen. 
Na flink uitgedund te zijn door vijandelijk 
contact hebben we uiteindelijk de 1e opdracht 
met 12 man kunnen volbrengen en een 
bruggenhoofd kunnen creëren. 
De volgende dag hebben we deze actie nog 
eens over gedaan en hadden we de 
eindstelling bereikt met maar 2 CV90’s 
uitgeschakeld en 1 uitgestegen collega als 
KIA. 
 
De 2e opdracht hield voor onze eenheid in dat 
we de bruggen behielden en onze voertuigen 
er overheen gidsten.  
Ook kregen wij de opdracht op 
naderingswegen af te sluiten met een 
panzerfaust en een MAG post omdat er uit 
intel bleek dat er mogelijk nog enkele Wiesels 
en Fuchs zich in ons AOR bevonden. 
In dit gebied verbleven wij zo’n 24 uur en 
liepen we patrouilles, bemanden we de posten 
en hielpen de voertuigen over de brug heen. 
 
Onze 3e opdracht hield in dat we een aanval 
op een bosrand uitvoerden en dit bos gingen 
zuiveren zodat de CV’s konden bijtrekken en 
we door konden rijden naar ons uiteindelijke 
aanvalsdoel. 
Toen we uitstegen en we het bos gingen 
zuiveren gingen we snel door het bos zonder 
enig vijandelijk contact waarna we weer 
konden instijgen en door konden rollen. 
Op ons aanvalsdoel stegen we uit en gingen 
we lineair voorwaarts met eenheid 4. 
In onze sector was er weinig tegenstand qua 
vijand en werden we vooral ingezet om waar te 
nemen in de sector en vijand te melden. Vanuit 
deze opstelling stegen later weer in. 
 
Op naar onze laatste opdracht. De definitieve 
eindopstelling bereiken en daar stand houden. 

Onderweg reden we richting onze 
eindopstelling en kregen we te horen op ons 
MCTC vest dat er mortiervuur viel. Deze 
mortieren schenen precies tussen eenheid 4 
en ons te vallen dus daar kwamen we goed 
mee weg. Later in de opmars kwam er via de 
radio binnen dat de gehele A-cie uitgeschakeld 
was en dat wij het met de B-cie moesten gaan 
regelen. 
De opstelling werd bereikt en even later volgde 
het bericht “End of mission”. 
De volgende dag kregen we te horen dat we 
de certificering gehaald hadden. 
 

Sld1 Middelweerd 
Bravo LEEUWEN Compagni 

ehd 6, Bgp 
 


