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Van de bataljonscommandant, 

 
 
Mannen en vrouwen van het Regiment Infanterie Oranje 
Gelderland, vrienden van het Regiment, 
 
We zijn na het welverdiende vakantieverlof in augustus 
meteen goed begonnen. De traditionele regimentsweek 
was een prima start van de laatste ruk tot aan het kerst-
verlof. De reünie was een groot succes en DJ Korsakov 
nog meer. Hard werken is goed maar hard ontspannen 
nog veel beter. Dus het was een leuk feestje. Niet alleen 
werd het tien jarig bestaan na de heroprichting van ons 
bataljon gevierd ook de TRIS had een reünie georgani-
seerd, hier in Havelte. Ik vind het geweldig om te zien dat 
zeventigers en ouder met in totaal 1200 man naar de JPK 
zijn gekomen. Hier werd in het bijzijn van twee oud com-
mandanten van de Landmacht (generaal van Uhm en gen-
eraal de Kruif) hun herinneringsmedaille opgespeld. De B 
“Leeuwen” Cie heeft hierbij de reünie uitstekend onder-
steund. 
 
Verder zijn, na anderhalf jaar en in totaal acht rotaties, de 
uitzendingen voor ons bataljon tijdelijk beëindigd. Ca 85% 
van ons is op missie geweest en heeft in ieder zijn vakge-
bied goed werk geleverd en relevante ervaring opgedaan. 
Het is nu zaak de pelotons en de compagnieën weer te 
integreren binnen 45 PIB RIOG. Geniet van deze herinne-
ring en we gaan ons opwerken voor het volgende doel: 
VJTF (Very High Joint Task Force) oftewel in de volks-
mond, de “Flitsmacht”. De gereedstelling / training voor de 
VJTF is een pittige uitdaging. Pittig omdat op dit moment 
nog niet aan alle randvoorwaarden zijn voldaan. Jullie  
kennen de problematiek als geen ander te korten aan 
reservedelen, chauffeurs CV90, boordschutters en ser-
geanten. 
 
In de vorige editie heb ik hier ook over geschreven. Dat 
blijft ook staan! Ik ga voor kwaliteit en dat veracht ik dus 

ook van jullie. Professionaliteit; beter worden in jouw 
vakgebied. Flexibiliteit; er zullen altijd verstoringen blijven 
komen de vraag is alleen hoe je er mee omgaat. Initiatief; 
zie kansen en mogelijkheden. Focus op de dingen die je 
positief kunt beïnvloeden en handel daar dan ook naar. 
Verbeter de wereld maar begin bij jezelf. Pak je Handboek 
en wordt een betere chauffeur, zorg voor de aan jou 
toevertrouwde materiele middelen van CV90 tot Minimi. 
 
Onlangs is de commandant van de Landmacht (C-LAS) op 
de JPK op bezoek geweest. Ik haal hier een aantal zaken 
uit. De commandant is feilloos op de hoogte van wat zich 
op ons niveau afspeelt. Hij is er hard mee bezig om voor 
ons de randvoorwaarden te scheppen die we nodig heb-
ben om onze opdrachten uit te voeren. Dat kost tijd, tijd die 
we nu alleen niet hebben. We gaan er daarom pragma-
tisch (handig) mee om. Ik verwacht dat het dus op korte 
termijn beter gaat. We hebben op personeels- en materi-
eelgebied een aantal initiatieven genomen. 
 
Verder komen er landelijke verkiezingen aan. Niemand 
weet hoe dan het politieke speelveld er voor ligt. We kun-
nen speculeren over de verschillende politieke partijen en 
hun invloed op het defensiebudget. Maar wat je om je 
heen ziet gebeuren in Europa is dat de meeste landen 
over gaan tot een vergroting van de defensie uitgaven. De 
wereld is niet stabieler geworden en de roep om sterke en 
krachtige wapensystemen (lees: onze brigade) blijft onver-
minderd bestaan. Voor mij is het dus geen vraag of de 
CV90 en dus de painf bestaansrecht heeft, dat lijkt mij 
volledig logisch. 
 
En in dat kader is het juist heel goed dat we naar Drawsko 
gaan. We gaan begin volgend jaar met het bataljon trainen 
in een ander oefenterrein in Polen. Manoeuvreren in 
moeilijk terrein. Ik weet zeker dat we daar met z’n allen 
beter van worden, ook al zitten we niet allemaal op het 
juiste niveau. 
 
Mannen en vrouwen bedankt en ik kijk uit naar ons vol-
gende hoogtepunt. Bovenal wens ik jullie heel veel plezier 
bij dat prachtige beroep dat jullie hebben gekozen. Met 
recht een baan die er toe doet en dat kan niet iedereen 
zeggen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commandant 45 Pantserinfan-
teriebataljon RIOG 

 
H.J. Ouwehand 

 
Lkol der Infanterie 
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Alle stations hier E 
 

 
In de Oranje Gelderlander van Q1 2015 stelde ik mijzelf 
voor als nieuwe PBC van het 45e bataljon. Met dit artikel in 
de Oranje Gelderlander van Q4 2016 neem ik afscheid van 
het 45e bataljon. 
 
Als ik terugkijk op twee jaar als PBC-45 en bijna 5 jaar als 
CC 45Dcie kan ik niet anders zeggen dat ik zeer goede 
herinneringen heb en zal houden aan beide functies en 
aan het 45e Pantserinfanteriebataljon. Wij hebben met ons 
bataljon gedurende die periode maximaal laten zien dat wij 
absoluut een can do/fix it eenheid zijn.  
 
Zonder een volledige opsomming wil ik toch een aantal 
zaken noemen die mij altijd bij zullen blijven: 
- De aanloop en certifex van 2012 en 2015, dit was een 
grote inspanning en prestatie van zowel de bataljonsstaf 
als de compagnieën; 
- De oprichting van de Dcie, waarbij wij als voorbeeld voor 
de overige KL Dcien fungeerde; 
- Het voornemen tot opheffing van ons bataljon op 
Prinsjesdag 2013; 
- Het besluit tot het niet opheffen van ons bataljon zo’n 2 
maanden later; 
- De Nuclear Security Summit in 2014; 
- De verhuizing naar Havelte; 
- Het overlijden van Sergeant-majoor Verheijen en 
Soldaat1 Niewold; 
- De oefeningen in Tsjechië, GuZ Altmark en Hohenfels. 
- De reünie ‘10jaar na de heroprichting’; 
- Onze verbondenheid met 5.5RI, 8RI, 6IB N.G. en de 
TRIS; 
- De missies die ons bataljon allemaal heeft uitgevoerd; 
- De uitnodigingen voor ‘bierpong wedstrijden’ en 
‘clusterborrels’. 
 
Verder wil ik onze mensen 
noemen, wij, wij van het 
45e Pantserinfan-
teriebataljon RIOG. Want 
mede door ons heb ik ook 
veel plezier en 
werkvreugde beleefd en 
voelde het, dat wij allemaal 
bezig waren met hetzelfde: 
samen werken, samen be-
ter worden en er nooit al-
leen voor staan.  
 
45 Bedankt! En wie weet 
ooit tot ziens……… 
 
 

 
 

Majoor R.G. Berendsen 
 

Plaatsvervangend 
Bataljonscommandant (PBC) 

 
45 Pantserinfanteriebataljon RIOG 

 
 

Voorstellen BA 
 

 
Collega’s van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland, 
mag ik me voorstellen; 
 
Op 01 juni 2016 nam ik officieel de functie van Bataljons- 
en Regimentsadjudant over van Aooi Kerkhofs. De cere-
moniële overdracht vond plaats tijdens onze Regi-
mentsweek met het aannemen van de functiestok. 
Ondanks dat ik al 
veel mensen tijdens 
de werkbezoeken in 
Afghanistan, Cura-
çao en Irak gespro-
ken heb vind ik het 
toch belangrijk 
mezelf formeel aan 
het bataljon voor te 
stellen.  
 
Mijn naam is Maik Verhoeven. Ik ben 49 jaar oud en 
woonachtig in een dorpje onder Nijmegen. Getrouwd met 
Marieke en heb twee dochters, van zestien en veertien. In 
mijn vrije tijd vind ik het belangrijk bij mijn gezin te zijn en 
probeer daarnaast nog wat aan hardlopen en motorrijden 
te doen. In de wintermaanden ga ik nog wel eens naar een 
ijsbaan en op zijn tijd een filmpje kijken geeft me ook de 
nodige ontspanning. 
 
Mijn militaire loopbaan ben ik in 1985 begonnen als 
dienstplichtig Marinier. Een vormende opleiding met 
aansluitend een plaatsing op Aruba. Toen de overstap 
naar de Landmacht waarbij ik een diversiteit aan functies 
heb doorlopen. Van rij-en onderhoudsinstructeur tot alle 
essentiële functies binnen de infanterie en OTCo. Van 
Gpc, Instr Vamol en Vakol, Opc, Smo, CSM tot Instr OTE. 
Iedere parate functie ging gepaard met een uitzending. 
Bosnië, Cyprus en meerdere keren in Afghanistan. Ik heb 
dus meerdere kleuren baretten op gehad, maar mijn motto 
is dat het niet gaat om wat er op je hoofd staat, maar juist 
wat eronder zit. Ik ben daarom een gelukkig man dat ik nu 
deel mag uitmaken van ons bataljon en draag het 
embleem met de zeven pauwveren met trots. 
 
Een bataljon met een bijzonder verleden. Voortkomend uit 
oude Regimenten in de tijd van Napoleon. Formeel op-
gericht in 1950 en van 1994 tot 2006 even in de motten-
ballen. Al deze zaken dragen bij tot de behoefte aan sta-
biliteit. Daarom is binding en eenheidsgevoel van groot 
belang en beschouw ik dat als één van de speerpunten als 
bataljonsadjudant. Ik probeer er voor alle rangen te zijn. 
Problemen om te zetten in een uitdaging. Maar ik besef 
me terdege dat ik zelf niet alles kan en hoop op jullie 
samenwerking. 
Inzet is de belangrijkste voedingsbodem voor resultaat. 
 
 

Aooi M.W.J. Verhoeven 
 

Bataljonsadjudant (BA) 
 

45 Pantserinfanteriebataljon RIOG 
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Heeft de dominee ook een wapen? 
 
 

Tijdens een voorbereidende oefening voor mijn eerste 
uitzending – dat is inmiddels al meer dan 12 jaar geleden – 
werd ik midden in de nacht wakker gemaakt door de  
second van de compagnie waar ik mee weg zou gaan. Ik 
dacht eerst aan een noodgeval, maar dat viel gelukkig 

mee. Ze hadden het 
er over gehad – Wie? 
De vierhoek 
waarschijnlijk – en ze 
vonden dat ik niet 
zonder wapen het 
gebied – lees: het 
zuiden van Irak – in 
kon. Is het goed dat 
we een Glock voor je 
aanvragen? 

 
Ik had daar van te voren al over nagedacht en had mij 
voorgenomen om niet alleen op het kamp te blijven, maar 
ook mee te gaan buiten de poort, op patrouilles en 
dergelijke. Daarbij hoorde wat mij betreft de bereidheid om 
een wapen te dragen wanneer de patrouillecommandant 
dat van mij zou eisen. Als hij zou zeggen: je mag alleen 
mee als je een Glock draagt, dan zou ik wel een wapen 
meenemen. Dus ik zei: dat is in orde; vraag er maar één 
voor mij aan. 
De volgende ochtend al kreeg ik een telefoontje van de 
Hoofd Krijgsmachtpredikant: waar ik in Godsnaam mee 
bezig was. Natuurlijk krijg jij geen wapen mee, wat denk je 
wel? Ik dacht dat het een redelijke eis kon zijn van een 
commandant, maar ook dat het wel prettig was om in ieder 
geval mezelf te kunnen verdedigen mocht het zover 
komen. Maar dat zei ik niet. Ik accepteerde braaf dat het 
niet doorging. 
Een paar uur later trof ik de second en vertelde hem dat 
het niet mocht. Hij was al op de hoogte. Maar, zei hij, je 
had hem toch niet in handen gekregen. We hadden ge-
woon een extra Glock nodig. Dat gaat nu jammer genoeg 
niet door. 
 
Ongewapend ging ik dus het gebied in. Maar als ik met 
een patrouille meereed zorgde ik er voor dat ik de 
Diemaco van de boordschutter, die achter de Mag stond, 
zo kon pakken, mocht de boel uit de hand lopen. 
 
Pas tijdens mijn uitzending in Uruzgan heb ik daadwer-
kelijk een wapen meegenomen. In januari 2009 werd een 
grote actie uitgevoerd in de Baluchi-vallei. De verwachting 
was dat het daar los zou gaan. Er zouden zeker gewonden 
gaan vallen en misschien ook wel doden. Als dominee van 
de Battlegroup was mij gevraagd om mee te gaan met 
deze operatie. 
Weliswaar ‘in the 
rear with the 
gear’, gekoppeld 
aan de Role 1 bij 
de Main CP; maar 
toch: in de Baluchi
-vallei. Het leek 
me een prettig 
idee om een 
Glock bij me te 

hebben. Iemand was zo vriendelijk die van hem af te 
staan. Hij bleef toch achter op Kamp Holland. 
Ik had hem niet in een holster, maar droeg hem mee in 
mijn rugzak. Blijkbaar ging ik er van uit dat, mocht het 
zover komen dat de dominee mee moest gaan vechten, er 
ook nog wel tijd zou zijn om dat ding uit mijn rugzak te 
halen. 
De operatie verliep, geheel tegen de verwachting in, voor-
spoedig en zonder al te grote schermutselingen. Tot op de 
dag van vandaag weet ik dus ook niet of ik het pistool wel 
zou hebben gebruikt als het nodig was geweest. Wat ik 
wel weet – en wat ik toen ook al wist – is dat ze me daarna 
direct naar huis hadden kunnen sturen. Als een GV’er mee 
gaat vechten, is hij daarna niet meer geschikt om GV’er te 
zijn. Het is namelijk niet zonder reden dat wij ongewapend 
mee gaan. Het heeft ook als doel om vast te houden aan 
het besef dat een mens normaal gesproken geen wapen 
nodig heeft in dit leven. Als het goed is, hoef je niet te 
vechten, wordt er niet op je geschoten, hoef je niet altijd 
alert te zijn. Ik weet ook wel dat het niet altijd goed is, maar 
ik geloof wel dat het goed hoort te zijn. Vandaar: geen 
wapen. 
 
Wat niet wegneemt dat ik het wel leuk vind om op de 
schietbaan achter een wapen te gaan liggen. Vorig jaar 
nog was ik op uitnodiging van een paar jongens mee om 
met de Accuracy te schieten. Jeweetwel: dat lange afstand 
wapen, op een kilometer afstand: richtpunt-raakpunt; een 
bruut wapen, zelfs met een dominee er achter. Zonder 

mezelf op de borst 
te slaan, moet ik 
zeggen dat ik er 
ook wel mee om 
kan gaan. Het 
eerste schot wat ik 
loste was gelijk 
midden in de roos. 
Daarna werd het 
wel wat minder, 
maar toch: redelijke 
groepjes. 

 
 
Maar helaas. Ook daar komt nu een einde aan. 
In een schrijven van onze GV-leiding hebben we te 
verstaan gekregen dat het geestelijk verzorgers niet is 
toegestaan om wapens te dragen en te gebruiken: niet 
tijdens uitzendingen en ook niet tijdens oefeningen, 
schietseries en alle andere activiteiten. Wanneer er door 
een geestelijk verzorger wel wapens worden gedragen 
maakt deze zich schuldig aan een strafbaar feit. Ook 
diegene die een wapen verstrekt aan een geestelijk  
verzorger maakt zich schuldig aan een strafbaar feit. 
Dus wees gewaarschuwd: als ik je straks op de schietserie 
in Bergen tegenkom en ik vraag: ‘mag ik ook een keertje 
schieten’, doe het niet. Je weet nooit welke gevolgen het 
kan hebben. 
 

 
Ko Sent 

 
Krijgsmachtpredikant 

 
45 Pantserinfanteriebataljon RIOG 

Glock 17 

Accuracy 

Baluchi-vallei 
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Peacock Games 2016 
 

 
Reeds heeft de jaarlijkse 45 PIB RIOG sportdag plaats-
gevonden. Het thema was dit jaar Highland Games. De 
sport heeft gefaciliteerd in diverse onderdelen die deze 
dag aan bod zijn gekomen. Een aantal van deze onder-
delen waren boogschieten, balk zagen, tonner trekken, 
spijkerbroek hangen, zandzak werpen en kisten tillen. 

 
De dag was overgoten met zon en een alcoholwalm van 
het regimentsfeest van de avond daarvoor. Maar het 
buffet, bestaande uit spareribs, kip en friet, was daarop 
afgestemd. 
Alle Cie’n en Staf waren aanwezig met diverse 
samengestelde teams. De D-cie was aanwezig met 5 
teams. De sportdag verliep uitermate goed voor de D-cie; 
die haalden maar liefst de eerste en de tweede prijs 
binnen. Ciestaf plaats 2 en Verk plaats 1. Tevens heeft de 
D-Cie de originaliteit prijs gewonnen. De  D-cie had een 
doedelzakspeler en waren allemaal verkleed met kilt en 
geschminkt gezicht. Na de prijs uitreiking hebben de 
winnende teams hun Appel kruimel vlaai verorberd. 

Al met al was dit een mooie afsluiter van de Regiments-
week. Voor verdere info zie: FACEBOOK 45 PIB D-CIE. 

 
Kpl1 J. van Loo 

 
Delta Fennek Compagnie 

 
Compagniesstaf 

 

Pantserbivak 2 B-cie 
 

 
Op een zonnige maandag in september, in het noorden 
van Nederland (oefenterrein Marnewaard) klonk het luid 
gedonder van een CV90. Tussen de brullende motoren 
door was luidkeels geschreeuw te horen van infanteristen 
die voorwaarts gingen 
naast de CV90. Dit 
alles om het gecom-
bineerde optreden te 
trainen. 
 
Het is dan ook tijd 
voor pantser bivak 2!!! 
 
Pantserbivak 2 begon 
met het betrekken van 
een verzamelgebied. 
Maandagavond waren de kwartiermakers er samen met 
CSM op uit getrokken om het verzamelgebied voor te 
bereiden. Deze werd later op de avond betrokken. Hier 
startte meteen niveau 1 zaken; ligsleuven graven, 
onderkomens opbouwen, kraakvrije paden maken en 
oefenalarmen houden. Dit werd tevens de locatie van 
waaruit de compagnie ging opereren. In de avond 
begonnen voor eenheid 4 en een deel van 5 de 
Compagnies geleide scenario’s. 
 
De eerste opdracht die uit de korte covo (Commando 
Voering) kwam, was de opstelling bij nacht. Dit betekende 
dat er in het duister gegraven moest worden, met de 
daarbij behorende licht en geluidsdiscipline. Door de 
verschillende werkzaamheden kon er weinig tot niet gerust 
worden en was het voor velen een zware nacht. De twee 
dagen die volgden bestonden uit verschillende bereden en 
uitgestegen acties. Hier werden scenario's uitgezet met 
oefenvijanden om het trainen realistisch aan te lopen en 
onze skills en drills juist te kunnen uitvoeren. 
 
De overige groepen gingen de eerste drie dagen zelf 
trainen onder leiding van de pelotonscommandanten. Op 
de woensdag avond was de compagniesbar tijdelijk ge-
opend voor een lekker zakje chips en een blikje frisdrank, 
wat altijd wonderen doet voor de motivatie. Na de kleine 
versnapering werd het programma omgedraaid en was het 
nu aan het andere deel van eenheid 5 en eenheid 6 de 
taak om het programma van de compagnie te draaien, de 
opstelling en de gecombineerde optredens. Tevens werd 
er een uitgestegen aanval gedaan met ondersteuning van 
de voertuigen en het FST (Fire Support Team). Dit 
gebeurde tijdens het duister waarbij er een verkenning aan 
te pas kwam. Door de ondersteuning van het FST konden 
er verschillende bommen aangevraagd worden. 
 
Na de oefening kon iedereen met een goed gevoel terug 
kijken op deze week. De 4 hoek had een stijgende lijn  
gezien en waren daar zeer tevreden mee. 
 

Sld1 C. Jansen 
 

Bravo Leeuwen Compagnie 
 

Eenheid 2.6 
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Opknapbeurt landhuis Ascencion Curaçao 

 
 
In Opknapbeurt landhuis Ascencion te Landhuis Ascencion 
is één van de beste gerestaureerde en gemeubileerde 
landhuizen op Curaçao. Het landhuis is in 1672 gebouwd 
en werd toen als plantagehuis gebruikt. Sinds 1965 
gebruikt de Koninklijk Marine het landhuis als vormings-
centrum, zoals we in Nederland Beukbergen hebben. Het 
landhuis wordt ook voor andere doelen gebruikt, zoals in 
het weekend worden er vanaf het landhuis natuurwan-
delingen en excursies georganiseerd met een gids die 
verteld over de voormalige plantage en de slavernij.  

 
Sergeant Bart had aan het pelotonskader een verzoek 
gedaan om met het peloton te steunen bij lokale projecten. 
Eenheid 3.5 besloot nadat het drieënhalf maand van Cura-

çao had genoten, dat het nu 
tijd was om wat voor het 
eiland en haar bewoners te 
doen. Eenheid 3.5 ging 19 en 
20 juli helpen om het land-
huis/vormingscentrum te op te 
knappen. 19 en 20 juli was 
het zover en vertrok het 
peloton per bus naar het land-
huis. Twee jaar geleden 
hebben militairen van CIDW 
ook geholpen bij het onder-
houd aan het landhuis.  
 

Het peloton begon elke dag met een bakkie koffie waarna 
de werkzaamheden werden opgepakt. De werkzaamheden 
waren schilderen, schuren, afplakken en opruimen. Het 
peloton werd in 3 groepen verdeeld. 1x groep was verant-
woordelijk voor de gang, de tweede groep voor de boven-
verdieping en de laatste groep buiten voor de luiken. In 2 
dagen is het hele landhuis weer van binnen en buiten spik 
en span geworden. De beheerders waren ontzettend blij 
met onze inzet, 
na afloop hebben 
we gezellig met 
ze allen een 
biertje gedronken 
om deze 2 leuke 
en productieve 
verfdagen goed 
af te sluiten. 

 
 

Sld1 L. Tijssen 
 

Charlie Hanen Compagnie 
 

Eenheid 3.5 
 

Verkenners in de strook 
 
 

Het verkenningspeloton heeft in september twee weken 
een intensieve oefening gehouden in een strook in de 
omgeving van Apeldoorn. Na de verschillende oefeningen 
te voet was dit de eerste oefening waarbij we met 
voertuigen de strook zijn ingegaan.  

Met 6 fenneks werd op maandagochtend over de weg 
verplaatst naar de Generaal Spoorkazerne in Ermelo. Hier 
werden de 6 voertuigen gevechtsgereed gemaakt. Tijdens 
de oefening hebben we op groepsniveau verschillende 
verkenningstaken getraind. Onder andere verschillende 
soorten wegen, bruggen, knooppunten en terreindelen 
werden in kaart gebracht of verkend op vijand. 
 
De strook bood vol-
doende uitdagingen aan 
het peloton. Zo werd een 
uitdagende terrein-
deelverkenning uitge-
voerd op het gebied rond 
Radio Kootwijk, maar ook 
verschillende bruggen in 
de Grebbelinie werden 
technisch en tactisch in 
kaart gebracht. Daarnaast 
moesten leden van verk-
pel regelmatig op de foto 
met lokale nieuwsgierige 
bevolking! De duisternis 
werd benut om het 
verplaatsen bij duister te 
trainen op militaire oefen-
terreinen. Tot slot sliepen 
we in een afgelegen deel 
van een camping of bij 
een boerderijcomplex.  
 
Het peloton heeft niet alleen een leuke zelfstandigeoefe-
ning gedraaid, maar ook een goede slag gemaakt voor wat 
betreft het bereden optreden. We nemen deze ervaringen 
mee naar de compagniesoefening in Marnewaard. Uitein-
delijk volgt ook nog een ISK en SOB week om te zorgen 
dat we aan het eind van het jaar niveau 3 gereed zijn.  

 
Elnt S.A. Kloos 

 
Delta Fennek Compagnie 

 
Verk pel 
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RS Force Protection Peloton rot V 
 
 

Tijdens 29 juli is eenheid 1.4 A “BOEAJA” op Eindhoven 
geland na 4 ½ maand uitzending Resolute Support. Na 
twee zware dagen recupereren op Cyprus in een Hilton zat 
de uitzending erop. Na een mooi ontvangst in Eindhoven, 
op naar huis en max ontspannen voor een aantal weken. 
We kunnen terugkijken op een prima uitzending! 

 
Na een kort en 
belastend 
opwerktraject, 
waarbij veel 
rijbewijzen en 
cursussen 
gedaan moesten 
worden, zijn we 
op 14 maart 
(grootste deel 
peloton) en 21 
maart 

(boordschutters) naar Afghanistan vertrokken. Na het over-
genomen te hebben van verkpel in de twee weken HOTO-
periode konden we onze eigen manier van werken op-
pakken. Veel verschilde het niet van onze voorgangers. De 
hoofdtaak beveiligen en transporteren bleef natuurlijk het-
zelfde en hoe veel locaties aangelopen werden zat goed in 
elkaar, dus daar hoefde niet veel aan veranderd te 
worden. Wat wel anders was dan onze voorgangers, die 
voornamelijk vanaf Kamp Marmal (Basiskamp net naast de 
stad Mazar-E-Sharif) opereerden, was dat wij de ongeveer 
9 weken op een buitenpost hebben gezeten. Hiervan 
waren 5 in Kunduz in twee periodes. 
 
De taken op de buitenkampen waren hetzelfde, namelijk 
beveiligen van adviseurs, alleen was dit op een Afghaans 
kamp waar wij een eigen beveiligde locatie hadden. Die 
taak kwam er dus bij, beveiligen van de kampen zelf. Dit 
was vaak in een internationaal werkveld. Op Kunduz had 
je bijvoorbeeld te maken met Duitse, Nederlandse of 
Kroatische adviseurs (van kapitein tot kolonel) en 
logistieke en medische onder-
steuning van de Duitsers. Ook 
was er een sectie Kroatische 
Force Protection aan het 
peloton toegevoegd. 
Overkoepelend zat er een  
Nederlandse luitenant en 
korporaal van de Ciesstaf daar 
(eerste twee maanden van de 
uitzending was dat van onze C-
cie, tweede gedeelte van de 
uitzending een ciesstaf van 
44). Ook zaten er Amerikanen 
op het buitenkamp die een 
FARP moesten onderhouden 
op het Afghaanse kamp. Dit 
bracht leuke maar vaak ook 
aparte situaties met zich mee. 
Voornamelijk een Duitse 
kolonel kan apart uit de hoek 
komen. Maar over het  
algemeen daar een prima 
samenwerking gehad. 

Richting het eind van de uitzending begint men toch uit te 
zien naar huis, de sleur kan er in komen, mensen kunnen 
wat achtelozer worden. Dit is wat je moet voorkomen  
richting een HOTO periode waar je, naast alles goed over-
geven, je de eenheid goed op de kaart wilt zetten. Naar 
ons inzien is dat prima gelukt. Zeker gezien het feit dat er 
nog een Shura (Afghaans overleg) gehouden werd waar 
veel adviseurs naar toe moesten. Het peloton, toen in 
samenwerking met het nieuwe peloton, heeft de scherpte 
vastgehouden en daar een prima prestatie neergezet. 
Daarna werden de laatste zaken onderhouden en 
overgedragen zodat wij niet een blok aan het been zouden 
worden voor het nieuwe peloton.  
Zoals al eerder aangehaald, een prima uitzending 
gedraaid waarbij de scherpte tot het laatste moment werd 
vastgehouden. Een goede ervaring voor het peloton! 

 
 

RS FP pel rot V 
 

Alpha Boeaja Compagnie 
 

Eenheid 1.4 
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Pantserbivak 1 C-cie 
 

 
Nadat wij met de Charlie HANEN cie in Augustus zijn terug 
gekomen uit de West, stond voor ons half September 
alweer pantserbivak 1 op het programma. Ik als beginnend 
CV-90 chauffeur heb deze week heel veel geleerd. Zo 
hebben wij contact drills beoefend met twee CV-90’s, nood
-ontsnappingen beoefend, het leren verplaatsen met enkel 
voertuig, de bereden aanval, praktijk lessen onderhoud te 
velde en nog veel meer. 
 

Nadat ik in Curaçao alleen maar uitgestegen dingen heb 
gedaan, was het voor mij nu tijd voor iets heel anders. 
Voor mij was ook alles nieuw, en dus ook een hele leer-
zame week.  Ik heb veel de tijd gehad om weer te wennen 
aan het voertuig, aangezien ik mijn rijopleiding CV-90 voor 
Curaçao heb afgerond. Af en toe was het best lastig om 
veel dingen tegelijk te doen, zoals tactisch en technisch 
verplaatsen, waarnemen en met je vtg cdt en boordschut-
ter communiceren. 
 
Er komt veel onderhoud kijken bij je functie als CV-90 
chauffeur. Misschien wel iets meer dan ik zelf had 
gedacht. Zo hebben wij ook een les gehad over het 
vervangen van het loopwiel. 

 
Al met al is het 
denk ik een 
leuke en leer-
zame week 
geweest, en 
weet ik dat ik 
nog heel veel 
moet en ga ler-
en over het 
voertuig en de 
functie als CV-
90 chauffeur.  
 

 
 

Sld1 B. van Egdom 
 

Charlie Hanen Compagnie 
 

Eenheid 3.4 
 

Peacock Games 2016 
 

 
Nadat er een aantal dagen van de regimentsweek verstre-
ken waren en woensdag avond het feestavond/nacht ten 
einde was gekomen, werd het tijd om op donderdag even 
flink aan het gas te gaan met de Peacock Games. 
 
Dit hielt in, 
verschillende 
soorten onder-
delen met je 
groep uit te voe-
ren. Denk aan: 
overall hangen, 
Farm Walk, stukje 
Hiba, zagen, 
kistjes tillen, bal-
ken sjouwen e.d. 
Voor sommige beter bekend als The High Land Games. 
 
Brak of niet brak, het fanatisme was erg hoog en iedere 
groep wilde graag een podiumplaats bemachtigen, dan wel 
een goed resultaat neerzetten. Op sommige onderdelen 
ging het er dan ook hard aan toe, ook werd hier en daar, 
door deze of gene een beetje gesmokkeld met de 
spelregels. 
 
De sportorganisatie, met dank aan onze CSM, had goed 
ingespeeld op de dag ervoor, zodat we tijdens de lunch 
een goede vette bek konden halen in de vorm van patat 
met spareribs dan wel karbonades. Met uiteraard de 
nodige vette sausen erbij! 

Wie er uiteindelijk de winnaar was…Geen flauw idee… 45 
B-cie had in ieder geval de 3e en de 4e plaats! 
Na een dag sporten, vond de BC dat de spieren toe waren 
aan 24 uur rust, met als resultaat een dagje BV op de 
vrijdag. 
 
Al met al was het een prima evenement! Sport bedankt! 
 

 
Compagniesstaf 

 
Bravo Leeuwen Compagnie 

 
45 Pantserinfanteriebataljon RIOG 
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Schietweek Harsweek A-cie 
 
 

Maandag om 8 uur hebben we onze spullen in een vierton-
ner geladen en een kwartiertje later gingen we met de bus 
naar de wapenkamer om de wapens op te halen. Kort  
daarop vertrokken we naar de Harskamp. Daar aange-
komen gingen we direct naar de schietbaan Noorderheide 
3/4. Daar gingen we de Minimi inschieten op 100 meter 
met 2x 9 patronen en daarna controleligging op 300  
meter, met ook weer 2x 9 patronen. Hier waren we wel de 
hele ochtend zoet mee. Tijdens de middag hebben we  
oefeningen geschoten op 100, 200 en 300 meter. Om ca.  
16:00 uur gingen we terug naar de kazerne, waar we nog 
een flinke klus aan het onderhoud hadden. Na het avond-
eten kregen we de tijd om onze spullen naar de kamer te 
brengen en om te kleden voor 6,5 kilometer hardlopen. 
Nadat we dit ook weer hadden volbracht, waren we vrij.  
 
Dinsdag werden we om half 8 bij de wapenkamer verwacht 
en dat betekende een vroeg ontbijt. Bij de wapenkamer 
moesten we ook onze kite`s mee nemen, want we gingen 
ook avondschieten. We begonnen met bewegende doelen 
op 200 en 300 meter. Daarna gingen we de noodricht-
middelen inschieten en kregen we uitleg over hoe die nou 
precies werkten met daarbij een lesje over de kite. Hoe 
werkt die en hoe stel je hem af na het inschieten van de 
noodrichtmiddelen. Voor we het wisten was het alweer 4 
uur en kregen we opvoer. Na het eten moesten we even 
wachten tot het schemerig werd om te kunnen schieten 
met de kite. Deze gingen we eerst weer inschieten, wat 
bijna de hele avond duurde. We konden daarna nog 1 of 2 
oefeningen schieten en vervolgens gingen we terug naar 
de kazerne om de wapens te onderhouden en te slapen.  
 
Op woensdag was er helaas geen schietbaan beschik-
baar, dus hadden we mooi de tijd om onderhoud te plegen 
aan de wapens. Na het onderhoud kregen we nog een 
herhalingslesje van de noodrichtmiddelen en het afstellen 
van de kite en alles wat er mee te maken heeft waaronder 
inschieten. ‘s Middags een lesje over de MAG met de 
handelingen en in de avond marsen bepakt met tas, 
ongeveer 8 à 9 km. Daarna vrij tijd en in de bar genieten 
van een welverdiend biertje. 

 
Op donderdag stond het avondschieten weer op het 
programma en dus moesten alle benodigde spullen weer 

mee. We zijn gestart met contact drill en het voorwaarts en 
achterwaarts springen. Dit werd eerst droog geoefend 
(zonder munitie) en daarna met munitie. Hier waren we tot  
ongeveer 12:00 uur mee bezig. Daarna gingen we naar de 
Noorderheide, waar we gingen eten en nog meer  
oefeningen schieten op 100, 200 en 300 meter. Tegen 
16:00 uur kregen we weer opvoer op de schietbaan en 
konden we tegen 20:00 uur weer schieten met de kite op 
100, 200 en 300 meter en bewegende doelen. Tegen 
23:30 uur was de baan weer helemaal schoon en zaten we 
weer in de viertonner naar de kazerne om de wapens te 
onderhouden en lekker te gaan slapen. 
 
Vrijdag was onze laatste dag, dat betekende een netjes 
opgeleverde kamer en alle spullen in de viertonner gooien, 
om vervolgens met de MAG naar de schietbaan te gaan. 
Op de schietbaan aangekomen bleek dat we verkeerde 
munitie hadden. We hadden tracer munitie gekregen in 
plaats van ball munitie, dus mochten we in eerste instantie 
niet schieten. Er werd een andere baan geregeld, maar 
daar was er nog een probleem want er was veel mist en 
pas nadat de mist was opgetrokken mochten we eindelijk 
gaan schieten. Tegen 13:00 uur bleek echter dat de heide 
in brand was gevlogen door het schieten met de tracer 
munitie. De brandweer werd gebeld om het vuur te 
blussen en wij konden alvast beginnen met het wapen-
onderhoud en het opruimen van de hulzen. Niet lang 
daarna was de bus er ook al en gingen we weer terug naar 
de kazerne in Havelte. 
 
Ik vond het zelf een leuke week en ik denk dat ik er wel 
weer op vooruit ben gegaan met de skills en drills van de 

Minimi en MAG en overall denk ik 
dat het een goede week was voor 
iedereen met veel treffers. 

 
 

Sld2 T.M. van der Molen 
 

Alpha Boeaja Compagnie 
 

Eenheid 1.6 
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Geloofsbrieven 31 aug 2016 
 
 

“Woensdag 31 augustus staan jullie in CT bij paleis 
Noordeinde voor de geloofsbrieven”. Dit kregen wij na 
terugkomst van het zomerverlof te horen. Geloofsbrieven?  
CT? In het begin wisten we niet zo goed wat we moesten 
verwachten, maar toen we uitleg kregen waren de meeste 
reacties positief. We moesten bij het Paleis de erewacht 
vormen voor twee ambassadeurs die hun geloofsbrieven 
kwamen aanbieden. Na onze ceremoniële ontvangst 
zouden de ambassadeurs gaan ‘thee drinken’ met Zijne 
Majesteit de Koning, oftewel huidige politiek en bijbe-
horende zaken bespreken. 
 
Dit was voor de meesten van ons nieuw. Hierdoor 
moesten we onze wapenexercitie met de Colt C-7 nog wel 
veel beoefenen, maar onder leiding van onze groeps-
commandanten en plaatsvervangers ging dit aardig 
soepel. Hier en daar waren er wat problemen, maar over 
het algemeen had iedereen alles snel door. Na drie dagen 
trainen zag alles er al snaak uit. 
 
30 augustus, kleden te Soesterberg. We moesten het 
ceremonieel tenue gaan passen. Onze eerste reacties 
waren in de trend van; moeten we echt die pluim op onze 
schedel zetten? Het CT van ons regiment bestaat uit een 
pak en een pet met daar bovenop een bundel rode veren.  
Toen was het zo ver, 31 augustus, we gingen al vroeg met 
de bus naar de Frederikkazerne in Den Haag. Het was een 
aardig lange reis. Toen we aankwamen in Den Haag 
hebben we eerst nog een paar lupa’s naar binnen getrapt 
en toen moesten we omkleden. Vanuit de Frederikkazerne 
gingen we naar de Koninklijke Stallen. Daar moesten we 
opstellen op de binnenplaats samen met de Marinierskapel 
der Koninklijke Marine, die zorgden voor de muzikale 
ondersteuning tijdens de ceremonie. Onder leiding van de 
kapitein ging het geheel zich verplaatsen richting paleis 
Noordeinde, vanaf dit moment ging alles exercitiegewijs. 
We verplaatsten ons over een openbare weg die voor ons 
was afgezet. We trokken aardig wat bekijks en sommige 
burgers stopten even om te filmen. Dat is toch wel leuk om 
te zien als je zoiets niet gewend bent. 
 

Toen we aankwamen bij het Paleis stonden de zijpoorten 
al voor ons open, voorop liep de Kapel en wij volgden met 
twee detachementen. Daar wachtten we vervolgens in de 
eerste rust, totdat de eerste koetsen na twintig minuten 
kwamen aangereden. Het gevolg bestond uit de ambas-
sadeur, aanhang en een aantal medewerkers van de 
ambassade. Nadat de ambassadeur was uitgestapt 
voerden we meerdere commando’s uit voor het eerbetoon 
en de inspectie door de ambassadeur en de kapitein. 
Nadat de ambassadeur naar binnen was gegaan, hadden 
wij een korte pauze. We liepen exercitiegewijs naar een 
kerk verderop in de straat en konden daar snel wat eten en 
drinken. Dit was wel nodig, het was die dag erg warm. Na 
een korte pauze van acht minuten moesten we terug. 
Weer aangekomen bij het Paleis kwam het langste 
gedeelte van onze taak als erewacht. Er was namelijk 
geen pauze meer na het vertrek van de eerste ambas-
sadeur en, direct aansluitend, de aankomst van de tweede 
ambassadeur. We moesten ruim een uur stilstaan in de 
volle zon, wat ondertussen behoorlijk heet was. Hoewel 
niet iedereen het even makkelijk had, hielden we het wel 
gewoon vol. Niemand viel om en hier waren we erg 
tevreden over. Nadat de tweede ambassadeur weer 
vertrok konden we terugverplaatsen naar de Koninklijke 
Stallen. We kregen complimenten alom over onze 
exercitie, uitstraling en professionaliteit. 

 
Terug op de Frederikkazerne 
kregen we warm eten en 
aansluitend gingen we weer terug 
naar Havelte. Het was een lange 
dag maar we voelden ons wel 
voldaan. 
 

 
Sld2 I.I.I. Kolenbrander 

 
Bravo Leeuwen Compagnie 

 
Eenheid 2.5 
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Van heroprichting naar opheffing en vice-
versa 

 
 
Doordat het 45e Pantserinfanteriebataljon  de tradities van 
het Regiment Infanterie Oranje Gelderland moest overdra-
gen aan de Garnizoenscommandant van Gelderland en 
Flevoland, nam het bataljon op 29 oktober 1991 de traditie 
over van het Regiment van Heutz van het 48e Pantserin-
fanteriebataljon. Nadat het 45e Painfbat in 1994 de tradi-
ties van het Regiment van Heutz overgedragen heeft aan 
het 12e Luchtmobiele Infanteriebataljon, viel in 1995 
helaas het doek voor zowel het 45e Painfbat als voor het 
Regiment Infanterie Oranje Gelderland. 
 
Omdat de Koninklijke Landmacht nog maar over drie pant-
serinfanteriebataljons beschikte, moest er ten behoeve van 
de in Havelte gevestigde 43e Gemechaniseerde Brigade 
een geheel nieuw bataljon worden opgericht. Op 14 mei 
2004 besloot de bevelhebber der Landstrijdkrachten op 
voorspraak van de Wapentraditieraad Infanterie tot de 
heroprichting van het 45e Pantserinfanteriebataljon 
Regiment Infanterie Oranje Gelderland met de Generaal 
Spoorkazerne te Ermelo als standplaats. In 2005 begon 
men met de formering en opbouw van het 45e Pantser-
infanteriebataljon dat in 2006 formeel werd heropgericht.  
 
Nadat het 45e Painfbat RIOG, nog geen twee jaar 
bestond, werd het in 2008 al uitgezonden naar Afghani-
stan, waar het voor Task Force Uruzgan, Battlegroup 6 
draaide en een compagnie leverde voor Battlegroup 7. 
Vervolgens werd in 2009 een aandeel geleverd aan RC 
South in Kandahar door een Force Protection peloton, 
werd een rotatie Compagnie in de West uitgevoerd en was 
men bezig met de invoering van de CV90 als vervanger 
van de YPR. In 2010 leverde het bataljon een aandeel aan 
Battlegroup 11 van de TFU en draaide het twee keer de 
zogenoemde Compagnie in de West. Na een jaar van 
relatieve rust werd het 45e Painfbat in 2012 Operationeel 
Gereed gesteld, waarna in 2013 het voornemen vanuit de 
politiek kwam om het 45e bataljon in het kader van 
bezuinigingen wederom op te heffen. Nadat een aantal 
partijen in de politiek zich hadden verdiept in de capaci-
teiten van dit eminente bataljon, werd besloten het 
pantserinfanteriebataljon te behouden. Direct hierop kon 
het 45e Painfbat in 2014 verhuizen van de Generaal 
Spoorkazerne in Ermelo, naar de Johannes Postkazerne 
in Havelte, waarna het Regiment Infanterie Oranje Gelder-
land zich na lange tijd niet meer in Gelderland bevindt. Na 
gevestigd te zijn op de Johannes Postkazerne, kreeg het 
bataljon weer de taak om een groot aantal uitzend-rotaties 
te draaien. Zo werd voor Resolute Support in Masar-E-
Shariff in Afghanistan de staf voor een internationale Force 
Protection-compagnie rotatie 2 en 3 gevuld. Daarnaast 
werd ook voor rotatie 2,3,4 en 5 een FP-pel geleverd. In 
dezelfde periode werd ook voor de Capacity Building 
Mission in Iraq (CBMI) rotatie 2,3,4 en 5 geleverd. In de 
tussentijd werd het achterblijvende deel van het 45e 
Painfbat in 2015 weer Operationeel Gereed gesteld.  
 
Na deelname aan 14 uitzendrotaties, 3 maal Compagnie in 
de West, de invoer van een nieuw infanterie gevechtsvoer-
tuig, een wederopstanding en een verhuizing bestond het 
45e Pantserinfanteriebataljon, Regiment Infanterie Oranje 
Gelderland in 2016 officieel tien jaar. 

Dit was een zeer goede reden voor een reünie en een 
feestje dat op 24 augustus 2016 gehouden werd op de 
‘plaat’ van het 45e Painfbat op de JPK. Iedereen die in de 
periode van 2006 tot en met 2016 bij het 45e Painfbat 
werkzaam is geweest, was uitgenodigd voor deze reünie. 
De reünie begon ’s middags met een ‘dodenherdenking’, 
gevolgd door de stokoverdracht van de Bataljonsadjudant 
P.J.A.M. Kerkhofs aan de Bataljonsadjudant W.M.J. 
Verhoeven. Bij het 45e Painfbat waren op 24 augustus nog 
14 korporaals der eerste klasse werkzaam die al sinds de 
heroprichting in 2006 bij het bataljon werkzaam zijn. Deze 
korporaals hebben deel uitgemaakt van de oprichting, de 
groei en ontwikkeling van het bataljon tot waar het nu 
staat. Zij kregen allen een herinneringsschild ter ere van 
hun periode bij dit bataljon, die tijdens dit reünisten-appel 
werden uitgereikt. Ook werd er een groot tableau onthuld 
van de wereldkaart waarop alle uitzendrotaties, waar het 
45e Painfbat een aandeel in heeft gehad sinds 2006, staan 
vermeld. Na het reünisten-appel was er de gelegenheid 
om de ‘oude maten’ weer terug te zien en bij te praten 
onder het genot van een rijstmaaltijd en heel veel bier. ’s 
Avonds barstte het feest los met onder andere 8 danser-
essen, veel Monster-blikjes, DJ Jeroen Post, DJ Lindo Du-
vall en KORSAKOFF. Totaal zijn ca 1000 mensen geweest 
en kunnen we terugkijken op een onvergetelijk feest. Een 
reünie met feest dat het 45e Painfbat verdient heeft! 
 
De Kpl1’s die sinds de oprichting tot 24 augustus 2016 bij 
45 Painfbat RIOG hebben gediend: 
Klp1 C.R. Liebeek  Batstaf 
Kpl1 G. Rook  Batstaf 
Kpl1 P. Fonville  A-cie 
Kpl1 B. Middelloop  A-cie 
Kpl1 H. Dijkstra  B-cie 
Kpl1 A. Pieper  B-cie 
Kpl1 N. Hoffer  C-cie 
Kpl1 J.R.R. van Karsen  C-cie 
Kpl1 G. Meijer  C-cie 
Kpl1 B.G. Groenveld  D-cie 
Kpl1 J. van de Loo  D-cie 
Kpl1 M. Huizinga  D-cie 
Kpl1 L.M. Krijger  D-cie 
Kpl1 L. Pieterse  D-cie 

 
 

Kap F. Bulthuis 
 

45 Pantserinfanteriebataljon RIOG 
 

Bataljonsstaf sectie S1 
 



Oranje Gelderlander Q3 2016 

 

 
 
 

 
De eerste BC van 45 Painfbat RIOG 

 
 
Naam: De Rijke 
 
Huidige rang / burger: 
Kolonel 
 
Huidige functie: 
Souschef Regie en 
Integratie Personeel 
 
Huidige eenheid / 
werkgever: DPOD 
 
Tijdvak(ken) & functie(s) 
bij 45 PaInfBat: 
01-07-2005 — 06-11-2008 Commandant 45 Painfbat 
RIOG 
 
Meest memorabele herinnering bij 45 Painfbat RIOG: 
- Oprichtingsceremonie met uitreiking vaandel in augustus 
2006; 
- Uitzending bataljon als BG-6 van maart tot juli 2008. 
 
Is regen infanteristen weer? Waarom wel of niet?: 
Nee, maar we kunnen er goed mee dealen. 
 
Boerenkool met worst / Blauwe hap? Waarom?: 
Het is prima eten dat ook in gamellen is mee te nemen. 
 
Rood / Blauw? Waarom?: 
Rood is de kleur van de infanterie dus prima kleur. Blauw 
is de kleur van water en lucht waar ik graag op en onder 
zeil, maar dus ook van luchtmacht en marine waar ik heb 
geleerd dat door samenwerking de landmacht alleen maar 
sterker wordt. In Afghanistan hadden we JFST team van 
de mariniers onder bevel en werden we ondersteund  door 
F-16, Apaches en Chinooks om verrassend en doel-
treffend te kunnen optreden. Een geweldige integratie van 
onze capaciteiten. Maar ik mis de kleur groen, omdat ik me 
een echte landmachter voel. 
 
Zomer / Winter? Waarom?: 
Het zijn jaargetijden die voor infanteristen niets uitmaakt, 
maar ik houd van de zomer omdat de dagen lang zijn.  
 
Een paar afsluitende wijze woorden: 
Het gaat er niet om hoe goed je je zelf vindt, maar juist hoe 
anderen je zien. De kracht van 45 painfbat RIOG is dan 
ook dat anderen zien dat het een geweldige eenheid is. 
Wij als Riog-ers kunnen dat hooguit onderschrijven, maar 
weten en voelen dat natuurlijk allang (-;.  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
De eerste PBC van 45 Painfbat RIOG 

 
 
Naam: Marc Jongejan 
 
Huidige rang / Burger: 
Luitenant- kolonel 
 
Huidige functie: Staffofficier 
G3 en liaision officier Staf 
1e Pantser Divisie in  
Oldenburg (Duitsland) 
 
Huidige eenheid / 
Werkgever: Ministerie van 
Defensie 
 
Tijdvak(ken) & functie(s) bij 
45 Painfbat RIOG: 
- 1988 t/m 1990 PC B- en Ccie 45 Painfbat (Steenwijk) 
- Jan 2006 t/m nov 2008 PBC 45 Painfbat  (Ermelo) 
- Maart 2008 t/m juli 2008 Plv C 45 (NLD) BGE TFE 6 
ISAF 
 
Meest memorabele herinnering bij 45 Painfbat RIOG: 
- Positieve : de Oprichting van het Painfbat en het 
opwerken naar BG6; 
- Negatieve: Het sneuvelen van 2 fijne collega’s en het 
gewond raken van meerdere collega’s tijdens de uitzend-
ing met BG6. 
 
Is regen infanteristen weer? Waarom wel of niet?: 
Neen, een infanterist moet met elk weertype kunnen 
blijven functioneren! 
 
Boerenkool met worst / Blauwe hap? Waarom?: 
Kan niet kiezen, smaken beide goed, afhankelijk van het 
jaargetijde dat dan weer wel. 
 
Rood / Blauw? Waarom?: 
Rood, kleur van de hartstocht en een warme kleur, qua 
kleding echter vind ik blauw weer leuker. 
 
Zomer / Winter? Waarom?: 
Zomer en winter, hebben allebei wat. Voorwaarde is wel 
een echte zomer (warm en droog) en een echte winter 
(met sneeuw en ijs!). 
 
Een paar afsluitende wijze woorden: 
Niets is wat het lijkt, observeer en wacht met oordelen en 
beperk je tot feiten!  

HOE IS HET NU MET … ??? 
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De eerste BA van 45 Painfbat RIOG 

 
 
Naam: Peter Puijk 
 
Huidige rang / Burger: 
Kapitein 
 
Huidige functie: Hoofd 
Sectie Manoeuvre Schiet 
Instructie Controle & 
Coördinatie Team 
 
Huidige eenheid / 
Werkgever: OTCO/LTC/
SICT  
 
Tijdvak(ken) & functie(s) 
bij 45 Painfbat RIOG: 

2005 — 2009 Bataljons- & Regimentsadjudant 
 
Meest memorabele herinnering bij 45 Painfbat RIOG: 
Eigenlijk zijn het er twee. Allereerst de hectiek van de 
oprichtingsperiode waar het bataljon gevuld moest worden 
in Ermelo, opgeleid & getraind werd en aansluitend door-
ging in de tweede memorabele herinnering wat natuurlijk 
de uitzending in 2008 is geweest. Want daar doe je het 
uiteindelijk allemaal voor als Infanterist. Al dat trainen en 
voorbereiden komt tot uiting in een uitzending.  
 
Is regen infanteristen weer? Waarom wel of niet?: 
Ja, regen is infanterieweer omdat het je goed kan helpen 
als je ongezien de vijand wil verschalken, het is alleen 
jammer dat je er zo nat van wordt. 
 
Boerenkool met worst / Blauwe hap? Waarom?: 
Blauwe hap natuurlijk. Dit hoort bij mijn achtergrond als 
kind van een Indië-veteraan waar blauwe hap ook thuis 
een wekelijks moment was. 
 
Rood / Blauw? Waarom?: 
Rood natuurlijk, de kleur van de Infanterie. 
 
Zomer / Winter? Waarom?: 
Zomer, door de temperatuur en langere tijd zonlicht is het 
leven aangenamer en meer relaxed. Er is meer tijd voor 
buitenactiviteiten, zoals sportief bezig zijn of gewoon  
lekker op een terras zitten en genieten. 
 
Een paar afsluitende wijze woorden: 
Durf jezelf weg te cijferen voor het team, het is het team 
wat wint. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

HOE IS HET NU MET … ??? 


